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оцене, прикази 

Meђународни на уч ни скуп одр жан 
у Sa int-Ro main-En-Gal 1998. го ди не 
у ор га ни за ци ји Међународнеасоци
јацијезаантичкозидносликарство 
(AIMPA) под ру ко вод ством аликсa 
Бар беа (Alix Bar bet) оку пио је еми-
нент не свет ске стру ча ња ке у овој 
обла сти. Те ма ску па је би ла Античко
фунералносликарствоод  IVвекаст.
e.доIVвекан.e. иако jе ова пу бли ка-
ци ја об ја вље на са из ве сним за ка шње-
њем, пред ста вља из у зе тан до при нос 
у про у ча ва њу ан тич ког сли кар ства. 
по себ ну вред но сти овог де ла сва ка ко 
чи ни бо гат ство ње го ве опре ме. Са оп-
ште ња су пра ће на од лич ним цр те жи-
ма, ма па ма и илу стра ци ја ма. 

не по сто ја ње чвр стог кон цеп та 
у по ста вља њу ова ко ши ро ке те ме 
усло ви ло је да се на јед ном ме сту 
на ђу ве о ма раз ли чи ти ра до ви ка ко по 
те ма ти ци та ко и по ме то до ло шким 
при сту пи ма. Ме ђу тим, упра во то се 
мо же сма тра ти и од ре ђе ним ква ли те-
том овог де ла да на јед ном ме сту са-
жме раз ли чи те до ме те у про у ча ва њу 
ан тич ког фу не рал ног сли кар ства. Две 
основ не те ме ску па де фи ни сао је у 
свом увод ном тек сту уред ник аликс 
Бар бе. на пр вом ме сту то је те жња ка 
раз у ме ва њу зна че ња овог сли кар ства, 
док се у дру гом пла ну ра ди о ње го вој 
пре зен та ци ји, као и про бле му ње го ве 

кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је. Упра во 
због то га из бор SaintRomainEnGal 
за ме сто одр жа ва ња овог ску па је ве-
о ма ло ги чан јер се ту на ла зи је дан од 
нај у спе шни јих ате љеа за ре ста у ра ци ју 
у Фран цу ској. 

иако je те ма овог ме ђу на род ног 
на уч ног ску па би ла ве о ма ши ро ко 
фор му ли са на, мо гу се уочи ти из ве сне 
тен ден ци је у про у ча ва њу ан тич ког фу-
не рал ног сли кар ства да нас. по себ ну 
гру пу ра до ва чи не они ко ји при ка зу ју 
ре зул та те нај но ви јих ар хе о ло шких ис-
тра жи ва ња, од но сно ра до ви ко ји пре-
зен ту ју аре хе о ло шку гра ђу. Ме ђу тим, 
у из бо ру ме то да про у ча ва ња са мог 
зна че ња као и зна ча ја овог фу не рал ног 
сли кар ства уоч љи ва је до ми нант ност 
ико но граф ског и ико но ло шког ме то да. 
У овим ра до ви ма че сто је кон кре ти зо-
ва ни циљ про у ча ва ња био те жња ка 
са би ра њу зна ња на осно ву при ка за ног 
про гра ма о па тро ну, ње го вом по ре клу, 
со ци јал ном ста ту су или са мом по лу. 
за тим по број но сти сле де ра до ви у 
ко ји ма је про у ча ва но зна че ње јед не 
те ме или мо ти ва у сли кар ству од ре-
ђе не гроб ни це или у не што ши рим 
окви ри ма. 

Са др жај но, књи га је ор га ни зо ва на 
на сле де ћи на чин. У пр вом де лу књи ге 
су пред ста вље ни ра до ви о етрур ском 
(15–42), хе ле ни стич ком (43–60) и 

LA PEINTURE FUNERARIE ANTIQUE
IVe siècle av. J.-C.-IVe siècle ap. J.-C,

Actes du VIIe colloque de l’association internationale pour la peinture murale 
antique (AIMPA), 6–10 octobre 1998 Saint-Romain-En-Gal-Vienne,
sous la direction d’Alix Barbet, Editions Errance, Paris 2001, 400 p.



Balcanica XXXIV408

рим ском сли кар ству (61–122), за-
тим оном на ста лом на тлу егип та и 
Бли ског ис то ка (123–154) и на кра ју 
ра до ви о ка сно ан тич ком сли кар ству 
(155–210). Сва ку од ових це ли на пра те 
ко мен та ри на из не се на из ла га ња, као 
и од го во ри са мих ауто ра. Упра во ови 
сег мен ти са су про ста вље ним ста во ви-
ма нај ви ше до при но се бо љем раз у ме-
ва њу ан тич ког фу не рал ног сли кар ства 
у свој ње го вој ком плек сно сти. Дру ги 
део ове књи ге чи не кра ћи при ло зи 
о по је ди ним гроб ни ца ма и њи хо вом 
сли кар ству (211-333). и на кра ју из у зе-
тан ква ли тет ове пу бли ка ци је сва ка ко 
пред ста вља ње на из у зет на ли ков на 
опре ма, од но сно пра те ће илу стра ци је 
(334–400).

У не та ко обим ном по гла вљу о 
етрур ском фу не рал ном сли кар ству 
сво јим зна ча јем се из два ја при лог о 
етрур ским игра ма Жан-полa Ти ли јеа 
(Jean-Pol Thu il li er, 15–20). на при ме ру 
гроб ни це Олимпијскихигара  у Тар-
кви ни ји аутор раз ма тра да ли су етрур-
ске игре за пра во би ле ко пи ја грч ких, 
али се ба ви и пи та њем зна че ња пред-
ста ва из ове гроб ни це. ин тер пре ти ра 
их као “ре а ли стич не” сма та ра ју ћи да 
се од но се на фу не рал ни ри ту ал, али 
и као “со ци јал не” за то што у њи ма на-
ла зи еле мен те ко ји мо гу да ука зу ју на 
со ци јал ни ста тус по кој ни ка. Слич ну 
те жњу ка иден ти фи ка ци ји па тро на на 
осно ву сли кар ства по ка зао је у свом 
ра ду але сан дро на со (Ales san dro Nas-
so, 21–28). на осно ву ис тра жи ва ња 
ико но гра фи је нео бич ног ре пер то а ра 
дру ге гроб ни це из Тар кви ни је аутор 
до но си за кључ ке о фа ми ли ји чи ја је 
гроб ни ца би ла, пре по ста вља ју ћи да 
је је дан од пред ста вље них, ро до на-
чел ник фа ми ли је, био ма ги страт Ларт 
ко ји је ко ман до вао етрур ском вој ском 
у вре ме ну че стих ра то ва у ко ји ма је 
од 358. до 282. год. ст. e. Тар кви ни ја 
као и дру ги етрур ски гра до ви би ла 
су про ста вље на ри му. 

Хе ле ни стич ко фу не рал но сли кар-
ство је за сту пље но у ма њем оби му. 
про блем фу не рал ног сли кар ства у 
Грч кој, од но сно у Ма ке до ни ји од IVдо 
II ве ка ст. e. био је те ма ра да ка те ри не 
ка ра џо пу лу (Cat he ri ne Cha rat zo po u-
lou, 43–49). аутор се ни је ба вио са мо 
зид ним сли кар ством гроб ни ца, већ 
сво ју па жњу по кла ња и осли ка ним 
сте ла ма и са гле да ва их и у од но су на 
дру штве ни ста тус са мог па тро на. раз-
ма тра ју ћи тех ни ку као и сам стил овог 
сли кар ства аутор да је и из у зе тан при-
лог бо љем по зна ва њу ате љеа ко ји су 
ра ди ли на овим про сто ри ма. Сли чан 
до при нос по зна ва њу ра да умет ни ка 
у Ма ке до ни ји чи ни и рад Ха ри кли је 
Бре ку ла ки (Ha ric lia Bre co u la ki, 51–57) 
о пред ста ва ма тр ка ко чи ја на при ме ру 
гробницеIII у Вер ги ни.

за раз ли ку од претход них те мат-
ских це ли на, да ле ко ве ћа па жња је 
по све ће на ис тра жи ва њу ико но гра фи је 
рим ског фу не рал ног сли кар ства. Те-
жи ште ових ра до ва је би ло усме ре но 
на про у ча ва ње по је ди них мо ти ва, 
од но сно ико но граф ску и ико но ло шку 
ана ли зу сли кар ства. Са гле да ва не су од-
ре ђе не ли ков не пред ста ве у од но су на 
кла сич не тек сто ве, али и у од но су на 
ре ли ги о зне-фи ло зоф ске, со ци јал не и 
кул тур не при ли ке у ко ји ма су на ста ле. 
ауто ри су та ко ђе ука за ли и на број не 
ана ло ги је ових пред ста ва у раз ли чи-
тим де ло ви ма цар ства. Ми шел Фукс 
(Mic hel Fuchs, 79–84) та ко раз ма тра 
зна че ње јед ног од нај по пу лар ни јих 
мо ти ва у рим ској фу не рал ној умет-
но сти – пред ста ве гла ве Ме ду зе. на-
во ди ње не број не при ме ре у зид ном 
сли кар ству и по ре ди их са ан тич ким 
тек сто ви ма, по себ но Хо ме ром, ови-
ди јем и Лу ки ја ном. Са свим дру га чи ју 
те му има рад Џо на р. клар ка (John R. 
Clar ke, 85–91), ко ји на при ме ру гроб-
ни ца из ости је го во ри о сим бо ли зму 
и зна че њу сце на са пиг меј ци ма и ни-
ло тич ким сце на ма. Те му ло зе и вр то ва 
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у рим ском фу не рал ном ре пер то а ру 
об ра ди ле су Фран че ска Ге ди ни и Мо-
ни ка Сал ва до ри (Fran ce sca Ghe di ni, 
Mo ni ca Sal va do ri, 93–98). До при нос 
по зна ва њу не та ко по пу лар них те ма 
ко је су се од но си ле на вој нич ки жи вот 
у сли кар ству ре пу бли кан ских гроб ни-
ца пред ста вља ве о ма за ни мљив рад 
ери ка Мур ма на (Eric M. Mo or mann,  
99–107).

У овом по гла вљу, о рим ском 
фу не рал ном сли кар ству, из два ја се 
са оп ште ње ели нор Вин зор Лич (Ele-
o nor Win sor Le ach, 69–78) о гроб ни ци 
Nasoniiна осно ву ин тер пре та ци је Ђ. 
п. Бе ло ри ја из XVII ве ка, као ра до ва 
п. С. Бар то ли ја. ово из у зет но ис тра-
жи ва ње је за сно ва но на ис ти ца њу 
про мен љи вих еле ме на та на у ке и за-
ви сно сти на уч не ин тер пре та ци је од 
окол но сти у ко ји ма је на ста ла. Упра во 
на при ме ру ове гроб ни це по зна те као 
SepulchrumNasoniorum аутор ука зу-
је да је раз у ме ва ње овог сли кар ства 
об ли ко ва но из ме ђу оста лог и као ре-
флек си ја ин те лек ту ал не кли ме у ко јој 
је у овом слу ча ју ра дио Бе ло ри, пр ви 
ис тра жи вач овог сли кар ства. Број ни 
су ра до ви и на овом на уч ном ску пу у 
ко ји ма је ан тич ко сли кар ство са гле да-
ва но уз по моћ ста ри је до ку мен та ци је, 
ме ђу тим рад еле о нор Вин зор Лич се 
не из ва ја са мо пре зен та ци јом дра го-
це них по да та ка о овом не са чу ва ном 
сли кар ству већ и ис ти ца њем про бле ма 
ин тер пре та ци је у од но су  на усло ве у 
ко ји ма на ста је. 

 про бле ми умет нич ких ра ди о ни ца 
би ли су те ма не ко ли ко ра до ва на овом 
ску пу. ни кол Бланк (Ni co le Blanc, 
109–118) про у ча ва их у кон тек сту 
ана ли зе ико но гра фи је две гроб ни це 
FondodiFraia у по зу лу и гроб ни це 
Y и Z ис под Св. Се ба стја на у ри му. 
овој те ми по себ ну па жњу је по све-
ти ла и Вин ћен ца Јо рио (Vin cen za 
Io rio, 61–67). Ба ве ћи се про бле мом 
фу не рал ног и не-фу не рал ног кон тек-
ста по је ди них те ма у сли кар ству и 

шту ко де ко ра ци ји у пом пе ја, аутор 
ана ли зом од ре ђе них при ме ра ука зу је 
на мо гућ ност да су ве ро ват но по сто ја-
ле спе ци ја ли зо ва не за на тли је ко је су 
при пре ме ле цр те же из књи га узо ра ка 
они ма ко ји су ка сни је осли ка ва ли или 
из во ди ли шту ко де ко ра ци ју или из ра-
ђи ва ли мо за ик. 

У од но су на обим по гла вља о 
рим ској ико но гра фи ји ма ња па жња 
је по све ће на сли кар ству ори јен та и 
Бли ског ис то ка. ово по гла вље чи не 
ре фе ра ти ко ји су се од но си ли на про-
у ча ва ње сли кар ства алек сан дриј ских 
гроб ни ца. Са оп ште ње о се дам ту му-
лу сних гроб ни ца у алек сан дри ји 
отр ки ве них 1997. и њи хо вој де ко ра-
ци ји има ли су сле де ћи ауто ри: а. М. 
Гу ми је-Сор бет, М. Д. не на и М. Се иф 
ел-Дин (A. M. Gu mi er-Sor bets, M. D. 
Nen na, M. Se if el-Din, 123–127), док 
се М. С. Ве ни (M. S. Ve nit, 137–142) 
у свом ра ду освр ну ла на про блем од-
но са из ме ђу сти ла и ма те ри ја ла ко јим 
је из ве де но сли кар ство на фу не рал-
ним спо ме ни ци ма егип та у рим ском 
пе ри о ду.

нај ве ћа па жња на ску пу је би ла 
по све ће на ка сно ан тич ком сли кар ству, 
и то кроз те мат ски ве о ма раз ли чи те 
ра до ве. из ове це ли не се по себ но 
из два ја са оп ште ње М. Т. ол шев ског 
(M. T. Ol szew ski, 155–162) о сим бо-
ли зму ми то ло шких ком по зи ци ја у 
сли кар ству гроб ни ца рим ског ори јен-
та. Сво је ме то до ло шки ве о ма ја сно 
из ве де но ис тра жи ва ње аутор за сни ва 
на ту ма че њи ма из ар те ми до ро вог при-
руч ни ка о сно ви ма (Ar te mi do rus Dal di-
a nus, Oneirocritica), де лу на ста лом у 
ан то нин ско до ба. ко ли ко је до да нас 
по зна то, ово је био је дан од нај ра ни јих 
ра до ва ко ји су се ба ви ли про бле мом 
ико но гра фи је и се ман ти ке и упра во у 
ње му је ис так нут од нос из ме ђу иде је 
и сли ке на ко ме се за сни ва ју ка сни ја 
ту ма че ња ан тич ке умет но сти и на 
ко ме аутор гра ди сво је ис тра жи ва ње. 
У скла ду са тим аутор пре ци зно фор-
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му ли ше раз ли чи те те мат ске це ли не, 
пра ће не схе ма ти зо ва ним при ка зом, 
у ко ји ма ор га ни зу је ми то ве у од но су 
на њи хо во зна че ње у кон тек сту пу та 
ду ше. Да би пот кре пио ове иде је, 
аутор из но си број не при ме ре ка ко фу-
не рал ног сли кар ства та ко и нат пи се 
до при но се ћи сво јим ра дом раз у ме ва-
њу фу не рал ног сли кар ства не са мо 
на овом под руч ју цар ства. оста ли 
ра до ви из овог по гла вља до но се но ве 
освр те на ка сно ан тич ко фу не рал но 
сли кар ство раз ли чи тих де ло ва цар-
ства. Та кви су при ло зи Ш. па ла ђи (S. 
Pa lagyi, 195–200) о фре ско сли кар ству 
у па но ни ји у II ве ку но ве ере, Ма рио 
Бу а ђар (Ma rio Bu ha gi ar, 171–179) о 
хе ле ни стич ким, ра но хри шћан ским 
и ви зан тиј ским гроб ни ца ма на Мал-
ти или са оп ште ње Ш. Штајн гре бер 
(S. Steing räber, 201–206) о зна че њу 
тер ми на koinè у од но су на од ре ђе не 
ико но граф ске фе но ме не на про сто ру 
Ме ди те ра на. Сво јим нео бич ним ишчи-
та ва њем сли кар ства гроб ни це ним фи 
на аске ло ну у па ле сти ни из два ја се 
и са оп ште ње Та ли ле Ми ка е ли (Ta li la 
Mic ha e li, 163–170). по ред уоби ча је не 
ико но граф ске ана ли зе аутор иде ко рак 
да ље и на осно ву при ка за ног про гра-
ма по ку ша ва да до ка же да је па трон 
ове гроб ни це би ла же на. Упра во ове 
те жње ка су ми ра њу зна ња о са мом 
па тро ну на осно ву про у ча ва ња сли кар-
ства чи не дра го це ност ра да и ука зу ју 
на је дан од мо гу ћих пу те ва ишчи та ва-
ња овог про гра ма.  

по себ ну це ли ну у овој пу бли ка ци-
ји, као што је већ на ве де но, чи не кра-
ћи при ло зи о по је ди ним фу не рал ним 
спо ме ни ци ма из раз ли чи тих де ло ва 
цар ства. аликс Бар бе је за јед но са 
са рад ни ци ма пред ста вио сли кар-

ство гроб ни це из осто ва у ру му ни ји 
(215–220), сли кар ство крип те ба зли ке 
ис под ли це ја M.Eminescuу кон стан-
ци, та ко ђе у ру му ни ји ( 221–227) и 
сли кар ство гроб ни це у Ма гли ју у 
Бу гар ској (233–238). по дроб ни ја са-
зна ња о ан тич кој умет но сти ис точ ног 
де ла Бал кан ског по лу о стр ва пру жа и 
текст  ра ду Чо ба ну (Ra du Ci o ba nu, 
249–251) о сли ка ном сарк фа гу из 
апу лу ма. ипак су у овом по гла вљу 
за сту пље ни је те ме о сли кар ству у 
ости ји (M. Be del lo Ta ta, 239–242; S. 
Fal zo ne, 267–272; V. Va le rio, 327–336) 
или у пом пе ји (A. Co ra li ni, 257–260; 
R. Ghet ti, 277–280; L. La ken, 295–300; 
D. Sca gli a ri ni Cor la i ta, 323–326). рад 
С. ро зен берг (S. Ro zen berg,313–321) 
је ме ђу тим сту ди ја о хе ле ни стич ком 
сли кар ству на про сто ру изра е ла. 

У це ли ни гле да но, ова пу бли ка ци ја 
са број ним са оп ште њи ма и при ло зи-
ма пред ста вља из у зе тан до при нос 
про у ча ва њу ан тич ког фу не рал ног 
сли кар ства. ра до ви за јед но са ди ску си-
ја ма ко је су им сле ди ле по ка зу ју да не 
по сто је ко нач ни од го во ри на од ре ђе на 
пи та ња, већ да би за њи ма тре ба ло 
и да ље тра га ти, али на том пла ну и 
ле жи јед на од основ них вред но сти 
ове књи ге. она не пре тен ду је да да 
ко нач на ре ше ња већ има за циљ да 
ука же на мо гу ће пу те ве раз у ме ва ња 
ан тич ког фу не рал ног сли кар ства, као 
и да отво ри но ва пи та ња. Уко ли ко се 
ши ро ко по ста вљен кон цепт са др жа ја 
ове пу бли ка ци је не схва ти као не до-
ста так већ као по вод су бли ма ци ји 
нај ра зли чи ти јих са зна ња, он да се ова 
књи га мо же раз у ме ти као ри зни ца ве-
о ма зна чај них и ле по пре зен то ва них 
те мат ских це ли на.
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