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Због тога je  ш тета ш то ce наш и стручњаци нису појавили y већем  броју на 
овом  им позантном  скупу од више стотина археолога из свих крајева света 
где je  било право место за  саопш тење својих резултата. П адајм о  ce због тога 
да  he ce на идућем  конгресу класнчне археологије, који треба да ce одржи 1983 г. 
y Грчкој, појавити већи број наших стручњака и  приказати наш  рад на класи- 
чној археологији y бољ ем светлу.

Р. Васић, Eeoïpag.

E R N S T  B ER G ER , D ie  G eburt der A thena im Ostgiebel des P arthenon , Studien 
der Skulpturhalle, Basel, Heft 1, str. 90, sl. 19, tabli 4, A rchäologischer Verlag 
Basel 1974; E. B E R G E R  und M itarbe ite r, Parthenon-S tud ien : E rs te r  Zw is
chenbericht ,A ntike K unst 19/2, 1976 , str. 121— 142, Table 29— 32; isti, Parthenon- 
Studien; Z w eiter Zw ischenbericht, A ntike K unst 20/2, 1977, str. 123— 141, Table 
30— 36 +  I —  III.

Једна релативпо скромна публикација и  два кратка но исцрпка изве- 
ш таја представљ ају за  сада прве резултате једиог значајног подухвата y који 
ce упустила С ала скулптуре (Skulpturhalle) y Базелу и њен директор Ернст 
Бергер: да ce y природкој величини реконструшпе скулптурални украс источвсе 
и западне стране П артенода, и  то  пре свега скулптурална композиција два 
П артенонова забата. Ц иљ  je велики и узвиш ен ван сваке сумње. П артенон, 
на јваж ш ји  и највећи од свих античких споменика, предмет je  пеуморног 
истраж ивањ а археолош ке науке већ  преко 150 годикса, док интерес путника, 
писаца, слшсара и  других љ убитељ а класичш х старина за  ово монументалпо 
дело задире y знатвсо дубљу прош лост. Небројене су студије, написане за то 
време, које говоре директно или индиректно о П артенону, но изгледа да je 
тај интерес последњих година поново појачан, делимичдо вероватно под- 
стакнут заш титним  радовим а на Акропољ у који ce веом а шгтензивпо изводе 
последње деценије. П оред радова Бром ера, Бејера, Јепесена, Евелид Харисон 
и других, управо ce из ш там пе појавила монум епталпа мовсографија Анаста- 
сиоса О рландоса о архитектури П артенона. Базелски подухват, међутим, 
остаје јединствен и оргипалан и м ож да показује на ј е д ш т  пут којим треба 
ићи да ce ш  основу досадаш њ их непотпудих знањ а дође до извесвсих дефи- 
нитивних реш ења y овом  правцу.

П ут до задовољ авајуће реконструкције двају забата  ш је  ни y ком  слу- 
чају једноставан. Требало je  прво, и то je  до сада урађено y најзећој мери, 
сакупити одливе свих сачуваних остатака скулптуре које су припадале забатим а 
П артенона и зати м  их поставити y реконструисани оргинални простор забата. 
У  том е су од драгоцене пом оћи били цртежи сликара Ж ака К ареја из Т роа 
који je  1674. г. као пратилац француског ам басадора м аркиза од Н оантела 
обиш ао Грчку и начинио већи број скица античких споменика, између осталог 
и два П артенонова забата  чије су фигуре тада  биле знатно очуваније него 
данас. Упоређење сачуваних фрагмената скулптуре са цртеж има, њихова 
мерењ а и разм еравањ а, упоређења ca траговим а полож аја појединих фитура 
који ce још  виде на ори ги н ал ш м  плинтам а забата, омогућило je  здатно пре- 
цизније смеш тањ е ових скулптура y реконструисани оргинални. простор. То 
ce нарочито односи на читав низ фрагмената из Акропољ ског и Британског 
музеја, за  које ce раније м огло једино рећи да припадају скулптурама забата, 
док ce сада, пропорционадним повећањ ем и мерењ ем, мож е са доста сигур- 
ности да одреди прво величииа читавих фигура, a зати м  приближно и  њихово 
могуће место вса забату.

Западни забат на коме су представљешг Атима и П осејдон како ce боре 
о Атику реконструисан je  y опш тим  цртам а на релативно задовољ авајући 
н а ч ш  захваљ ујући чињеници да ce првобитни положај две централне фигуре 
види на К арејевом  цртежу. М еђутим, када су торза двају бож анстава поста- 
вљена y одговарајући простор, дош ло je  до корекције ранијих м иш љ ењ а о
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низу детаљ а који ce одиосе на ову централну групу. Величивса и положај коњских 
запрега Атине и Посејдона и бож анстава која њ им а управљају: Нике и Хер- 
меса, односно А мфитрите и К рис, такође су одређевси ca м ного више сигурности.

И сточни забат који представљ а рођење А тине из Зевсове главе ствара 
знатно сложеније проблеме при реконструкцији. Н аим е, цеатрална сцена компо- 
зиције била je  унш птена пре 1674 г. тако да Карејеви цртежи ту Нису од велике 
помоћи. М еђутим, међу сачувавсим фрагментима скулптура, неке ce прем а 
својим димензијама м огу са доста извесности приписати појединим од фигура 
средишњег дела источног забата. О д ових Зевсу, који ce no свему судећи налазио 
y оси фронтона y седећем положају, припадају вероватно једнса десвга бутина, 
једна десна рука, једвса лева ш ака и  део једног десног стопала. Уз Зевса су, 
како ce мож е закљ учити y овом  тренутку, стајале А тина на десној и Х ера на 
левој страни. П олож ај ове последње утврђен je  ca доста сигурности пом оћу 
одлом ка једне статуе y пеплосу, која по величини може да  стоји једино поред 
Зевса a по карактеристикам а представљ а Херу. У з Херу на једдој и Атиду на 
другој страни стајали су, како ce претпостављ а, Хефест и Посејдон (торзо овог 
последњег je  сачуван). Заш м љ и во  je  мш иљ ењ е, које им а све више присталица, 
да су иза ова два божанствена биле приказане њихове коњске запреге како 
хитају месту догађаја. За ово говоре б р о јш  сач у ваш  фрагменти коњ а који 
потичу са забата  и који ce сви не м огу приписати западној страии всити про- 
порциовсално увек одговарају једни другима. П оред тога, представљ ањ е 
запрега на источном забату  стајало би y равнотежи са западним  и истовремеио 
олакш авало визуелни прелаз од веом а крупних фигура y средини ка знатно 
м ањ им  y угловима. Фигуре y угловим а источног забата, познате и  из К аре- 
јевог  цртеж а, сачувавсе су делимично ош тећене до данаш њ их дана.

П одухват je  ипак још  увек далеко од свог заврш етка јер, иако je  y осно- 
вној диспозшдији фигура постигнут задовољ авајући резултат, м нога питањ а 
су још  увек без одговора. П оред вечитог проблем а идентификовања појединих 
митолош ких учесвжка два догађаја на источном и западном  забату, који веро- 
ватно никада неће м оћи да буде дефинитивно решен, остаје такође дуга и пре- 
цизна анализа полож аја и покрета п о једи ш х фигура и њиховог међусобног 
односа. М инуциозни и стрпљ иви рад на овом  материјалу м оћи ће, ако не 
потпуно, оно y знатној мери да учини напредак y то м  правцу. К ао  један зани- 
мљ иви пример пом ињ емо Зевса који je  седео не на престолу, како ce раније 
м ислило, него на с т е ш , но чији однос прем а двем а суседним фигурама ш је  
јо ш  увек прецизиравс. М огуће je  да je  доле уз стеду био смеш тен opao, док ce 
не искључује идеја да  je  једна Нике, чији су остаци сачувани, лебдела изнад 
Зевсове главе.

М еђутим, оеѓо ш то ове реконструкције чини посебно звсачајдим јесте 
снажни утисак које оне остављ ају на посетиоца хале скулптуре. И ако јо ш  увек 
y радном  стању, израђене од стиропора —  дефинитивна верзија ће бити y 
полиестеру —  оне већ  сада делују им позантно и монумевстално и дочаравају 
y великој м ери амбијент y коме су стваране. Оне већ  сада им пресиош рају  на 
одређен начин, не сам о стручњаке, него ш то je  м ож да важније, заиѕтересоване 
лашсе и  тако приближ авају на једн конкретан всачин ова монум ентална дела 
ш ироком  кругу публике. И стичући на крају још  једам пут једш ствеиост  и 
и  значај овог и  оваквог ож ивљ авањ а алтике, због чега највише и желимо да 
скренемо пажњ у ѕап ш х  читалаца на овај подухват, надам о ce да  ће ce tokom 
времена наћи м огућиост да ce једна реплика дефивситивне реконструкције два 
забата  дигне на оригиналну висину П артенона и тако потпуно дочара утисак 
који су ове скулптуре некада остављ але на посетиоца. Висина просторија y 
y хали скулптуре, где јед аа  дефинитивна верзија свакако треба да остаде, за 
тај крајњ и резултат није довољ на.

Р . Васић, Eeoipag.


