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МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЈЕДИНИХ ПЕРИОДА ПРВОБИТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Основне карактеристике палеолитске културе 

Најстарије доба људске праисторије је време палеолитске културе. Термин 

палеолит потиче од грчке речи palaios што значи старо камено доба. То је време када 

главни материјал за израду инструмената представљају камен и кости. Палеолит је време 

са којим се означава почетак људске културе у историји човечанства, време 

најпримитивније обраде камена, најгрубље прилагођено људској руци у облику 

примитивних клинова, шиљка, стругача и сличних алатки. 

У овом најстаријем периоду каменог доба људи су се бавили скупљањем плодова и 

ловом ситних животиња, а касније и ловом на крупније животиње. Неки научници овај 

период означавају као период од око 100.000 – 10.000 године п.н.е. 

Основна организација првобитне палеозаједнице је најпримитивнија. Тада су људи 

живели у малим групама, највише до неколико десетина, заснованих на узајамном крвном 

сродству. Постојала је примитивна врста старешинства која се највероватније 

организовала нагонски. Као много далеки преци од фосилних остатака „Луси“ откривени у 

Етиопији и најзначајнији савременик „Абел“ чија је доња вилица пронађена у центру  

Чада, Африка. Старост ових фосила се процењује на 3-3,5 милиона година. Овај старији 

период палеолита потиче од фосила  Синантропусот, Хајделбершки и Неандреналски 

прачовек. 

У млађем палеолиту  са прецизнијом обрадом камена правила су се оруђа и 

предмети за лов. Поред тога од животињских костију израђивали су игле, харпуне  и друге 

ствари. У овом периоду људи почињу да употребљавају ватру и знали су да је чувају да се 

не угаси. Знали су да запале ватру трењем дрвета о дрво или ударањем  камена о камен 

(кварц). Ватру су употребљавали за припремање хране, за одбрану од животиња и за 

загревање током зиме. Од тада су сачувани трагови човековог живота у пећинама Нађени 

су цртежи на зидовима пећина углавном са мотивима лова. За духовни живот, по аналогији 

палеолитске Венере може да се претпостави да су у каснијим  фазама имали веру у 

божанства или у Божју мајку. 

Палеолитска уметност 

Најстарији трагови палеолита се налазе забележени у пространим пећинама. 

Пећинске слике направљене су урезивањем у пећине. Те слике су се сачувале толико дуго 

захваљујући томе што се овакве пећине налазе на неприступачним местима или су биле 

затрпане земљом.    Ти скупоцени остаци палеолитске уметности урађени су од 30.000 до 

10.000 година п.н.е. Географски су распрострањени на више места у свету. Међу до сада 

најпознатијим и најпроученијим пећинама налазе се пећине на евро-афричком подручју, а 

у новије време има и новопронађених на аустралијском континенту. 
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Најпознатије су пећине Ласкоа, Шове у Француској и Алтамира у Шпанији. Као 

што је речено, људи су у овом периоду били ловци и сакупљачи плодова. Поред северних 

јелена, мамута и бизона који су се преселили у другим климатским зонама, у пећинама су 

насликали бикове, јелене, коње и дуге животиње. Те животињске фигуре, које су понекад 

представљене у природнаој или натприродној величини, не изненђује савршенство и 

сигурност потеза било да су рађени каменом глетом или четком од влакна на дрвеној кори 

или од трске. Тадашњи људи употребљавали су минералне боје: жуто-кафену или црвену и 

црну. Слике представљају сцене лова, обреда или војне игре, а најчешће усамљене 

животиње. 

Форма  предисторијске уметности несумњиво представља , ако се тако може рећи 

репродукцију стварности, јавља се као манифестација воље примитивног човека и његове 

жеље да створи нешто необично. Ова уметност је  изражавала  визије свакодневнице што 

окружује његово магично и митолошко схватање света. До сада најстарија откривена 

пећина је Ласкоа, која се налази у Кантабрији, Француска.            Слике из ове пећине 

настале су од 14.000-13.000 године п.н.е. Сачувана су три амбијента пећине: Пространи 

ходник, једна „дворана“ и једна „сала“. У „дворани“су цртежи са биковима са дужином од 

по пет метара обојени у црно, представљени у покрету, у скоку. Бикови су насликани 

онако како их је видео примитивни човек у природи. То је реалистично сликарство 

произашло из непосредног контакта са природом. 

Пећина Алтамира, близу Сантандрее, налази се у Шпанији. Циклус слика у овој 

пећини потиче од 14.000 и 9.500 године п.н.е. У „дворани“ су насликани огромни бизони, 

претежно непокретни,  савијени или рањени. Животиње које је човек већ савладао. 

Контуре су насликане црно-мрком бојом. То симболички представља тријумф човека над 

животињом. Од палеолитског периода постоји један вид скулптуре назван палеолитска 

Венера. То је симбол породице, симбол плодности, израђена са великим грудима и 

снажним бутинама у стилу тадашњих митолошких представа. Пронађено је 20 оваквих 

примера на разним местима у свету. 

Палеолитска култура у Македонији 

Палеолитски период у Македонији (старо камено доба), археолошки најмање је 

истраживан. До сада је регистровано само неколико локалитета из доба праисторије. А 

оваква станишта регистрована су на више места на Балкану: Грчка, Црна Гора, Албанија и 

Бугарска. 

Велики палеолитски период, као што је речено, у Републици Македонији је 

проучаван од геолога, палеонтолога и археолога из других крајева и земаља. У 1918. 

години млади француски археолог  праисторичар Етијен Пат, тада војник враћајући се са 

Солунског фронта, је код села Кристифорово, око 3 км јужно од Битоља, открио камено 

оруђе, први познат и  објављен палеолитски артефакт у Македонији, а са тим је 

регистрован и први палеолитски локалитет у Македонији. 

Овај први предмет из периода палеолита је представљао „џепну алатку“ која је била 

одбрамбена, а један крај је био прилично заоштрен. Етијен Пат је исте године у близини 

села Буково, јужно од Битоља, пронашао још један палеолитски предмет – ренде од белог 
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кварца. То значи да су источна падина Баба, свакако и Пелагонија, били простори у којима 

су егзистирали палеолитски ловци. 

У периоду од  1955.-1965. године у пећинама Макаровец I и Макаровец II, у долини 

реке Бабуна вршена су проучавања у области фауне. Две пећине се налазе високо изнад 

корита реке Вардар. Поред проучавања фауне, скупљено је више палеолитских предмета.  

Навешћемо још и друга палеолитска станишта у Македонији. Артефакти из овог 

периода пронађени су у региону Осоговске планине, у североисточној области 

Македоније. Поред ових, случајно су нађени палеолитски артефакти у речном наносу, 

поред села Лепопелци, код Злетова, који можда потичу из пећине Пешка, која се налази у 

непосредној околини. Они се  сада чувају у Институту и Музеју - Штип. У овим и сличним 

локалитетима, са великом вероватноћом, могу се пронаћи предмети у Мариово, затим, на  

рекама Вардар и Лепенец, долини Црног  Дрима,  пећинама Шупља Карпа, покрај  Пчиња, 

Куманово, Јаворец  крај села Велмеј, Охрид и др. 

Неолитска култура  

У неолитској епохи уместо неодрађеног и поломљеног, више се налази добро издељан 

камен: секире, ножеви, копља, бодежи, стругови, секачи, врхови од стрела. И на даље 

главно људско занимање је лов, који је сада много боље организован, земљорадња је 

постала важан део човекове егзистенције. Лук и стрела служе као главна оружја за лов на 

даљину, али и као оружје за напад и одбрану. Насеља су насељенија и савршенија.           

Напуштају се пећине и праве се колибе од гране, куће од дрвeта облепљене глином и сл. 

Једна од основних одлика неолитске културе, представља њену извесну статичност. 

Неолитски човек је везан за земљу коју обрађује и стоку коју гаји, а поред тога долази у 

тесне везе са суседним групама и племенима. Значи, неолитски човек за разлику од 

његовог претходника ловца, сада егзистира од свог труда и уметности у одгајању 

земљорадничких култура и сточарства.  

Неолитски човек гради постојана насеља која лоцира у близини места која омогућавају 

његову егзистенцију: поља, долине, висоравни, реке и језера. Насеља су обично била 

састављена од неколико десетина кућа, које нису биле заштићене са зидовима или било 

каквим утврђењем. У кућама је горело огњиште, поред којег је био жртвеник и други 

придружени објекти, па су се ту обично одвијали породични обреди. 

 Од досадашњих истраживања, утврђено је да је више предмета пронађено у 

унутрашњости наших неолитских насеља који су израђени од керамике и предмети од 

дељаног камена. Свакако, поред ових материјала, неолитски човек је употрбљавао дрво, 

кожу и кости. Највећи део керамичких предмета се примењивао за кување, за смештање 

прехрамбених производа и воде. Откривени су у различитим величинама. Уместо 

некадашњих машина, сада се употребљавају лонци, плитке и дубоке чиније, и разни 

типови судова. Оруђа су израђивана од камена. Од костију су се израђивале игле и други 

ситни предмети.  

Немамо конкретних сазнања какав је био и да ли је био организован на неком стадијуму 

одређен вид духовног живота. Неолитски човек је пре свега био орјентисан на 

обезбеђивање плодности земље, родне жетве, репродукцију стоке, и популацију породичне 

заједнице. Магијски свет се задовољава испуњавањем опредељених функција и дејства 
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која треба да се предвиде. Одатле, најбројнији у неолитском свету су антропоморфне 

представе човекове фигуре као  симбол антропоморфних сила или божанства која не 

представљају личност већ суштину идеје магијске акције. У уметности која представља 

човекове фигуре преовладава стилизација везана за низак стадијум култа и религиозности. 

Више археолога сматра да, ове фигуре, најчешће женске представљају врховно божанство 

плодности, земље, приказани у лику жене, симбол плодности и рађања.  

Неолитска насеља су пронађена у многим деловима света, а има их и код нас. Човек је у 

овом периоду живео на плодном тлу долина река, као што су: Тигар, Еуфрат, Дунав, Нил, 

Инд, Ганг, Јангцекјанг и многе друге. Младо камено доба, обично се сматра да траје од 

10.000 – 2.500 год. п.н.е. 

Неолитска култура у Македонији  

Основни сегменти неолита у Македонији су релативно добро проучени. Географске 

границе младог каменог времена – неолит у Македонији везује се за природне 

комуникације две велике сфере: егејске и анадолске, станишта најстарије културе овог 

периода. Природна веза са егејским подручјем и источним Медитераном је била 

обезбеђена  долином Струмешнице, десне притоке Струме. 

У Македонији је регистровано око 180 неолитских локалитета, у основи насеља из овог 

периода, распрострањених на плодном тлу, поред реке, у подножју планина, поља, 

узвишења и других места погодних за развој агрокултурног начина живљења. На подрочју 

Македоније разликујемо три основне главне фазе неолита: рани, средњи и касни. Рани 

неолит је време стварања неолитске културе, то је најстарији неолитски период који се 

сматра да је почео око 6.000 год. п.н.е  повезан са великим културним комплексом 

балканско – анадолског неолита. Касније следи средњи неолит, када долази до већих 

коминикација између издвојених културних група и већих промена у економским и  

друштвеним односима. У касном неолиту се бележи долазак нових етничких групација и 

савршенијих достигнућа, посебно у израдњи керамопластике, и богатији и разноврснији 

духовни живот.   

 Од прегледа досадашњих резултата може да се види да су организованија истраживања 

била извршена у источној Македонији и то у Овчјем пољу и на средњем току Брегалнице, 

а у западној Македонији – у Пелагонијској котлини. За проучавање неолита у источној 

Македонији основни значај има ископавање неолитских насеља „Вршник“ код села 

Таринци Штипско и „Барутница“ код села Анзабегово, Овчје поље. Тамо су откривени 

основни подаци за утврђивање хронологије и културе неолита у широким размерама. 

Анзабегово-вршничка културна група, у науци ће постати синоним за развојне фазе 

неолита у Македонији и везе са анадолско–егејским културним комплексом.  

У основи археологије, као одредник хронологије за једну или другу фазу од дуге еволуције 

културне групације овог периода, као показатељ се користи пронађена керамика, њена 

пластика и декорација. Најпре ћемо да се задржимо код групе Анзабегово – Вршник, као 

симболике за неолитску епоху у Македонији. Посебну пажњу заслужује орнаментика 

керамике што се обједињује у две коцепције: фигурална (цветна), и геометрика. 

Украшавање се врши белом бојом која се равномерно наноси на површини суда. Бела боја 

је карактеристична за рани неолит. Основни облик украса ове керамике је троугао, са 
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чијим разноврсним спојевима се постиже изванредан ефекат. На основу карактеристичних 

елемената, а пре свега присуства монохромне црвене керамике и бело сликаних 

орнамената, сматра се да Анзабегово – Вршак I временски и културно  припада балканско 

– анадолском комплексу раног неолита, што потврђује и сличност са керамиком других 

регионалних културних група. 

Присуство Анзабегово–Вршничке културне групе у Куманову је потвђено преко 

локалитета  с.Старо Нагоричино и с.Лопате. Неолит у Скопској Котлини је познат по 

вишегодишњим истрживањима поред Зеленикова као и по локалитетима „Тумба“ у 

Маџари, „Церје“, поред Говрлева. Посебно ћемо обележити важније неолитске локалитете 

у западној Македонији. Као што је познато, котлине и други затворени микропростори су 

испресецани  долинама Црне реке, Треске, Радике, Црног Дрима и другим мањим рекама и 

планинама са превојима, преко којих су се одвијале природне комуникације. Само дуж 

корита Црне реке, у централном делу котлине, регистровано је око 70 насеља.  

Представник раног и средњег неолита у Пелагонији је „Тумба“, код с.Породин и „Велушка 

Тумба“ код с,Велушино; познати као Велушко – породинска културна група. Због 

одређене сродности са материјалним остацима групе Анзабегово–Вршник, она је 

смештена у оквиру истоимене културне групе балканско–медитеранског комплекса.  

Посебно су импресивни керамички модели куће над чијим оџаком је постављен 

цилиндрични облик са човековим ликом. За касни неолитет у Струшко, јединствена 

сазнања која се користе, произилазе од налазишта на ушћу реке Дрим и код с. Враништа, 

откривених при регулисању речног корита. И оба станишта била су пребивалишта, 

подигнута на реци. 

МЕТАЛНО ДОБА 

Основна структура неразвијених односа у неолиту почела је да еродира од момента када је 

човек постао свестан својства метала. Најпре се употребљава бакар и злато, а затим се 

усавршава обрада других метала и прављење првих легура. Живот човека у неолиту био је 

подређен колективном начину размишљања у коме није било места за појединост и 

индивидуалност. Поседовање метала значило је издвајање појединаца у структури групе и 

формирање новог склопа односа и одлучивања. Прелаз од каменог доба у доба метала се 

одвијао постепено и трајао је стотинама година, откривање нових метала и производња 

нових легура се догађало постепено. Тако, за период бакарног доба може да се каже да је 

дубоко повезан са традицијом неолитске културе. Но, истинска ера метала наступа са 

појавом бронзе. 

Бронзано доба 

Бронзана легура постаје појам за моћ и богатство, метал од кога се кује ефикасније оруђе, 

моћније оруђе и украсни предмети. Дакле, бронза улази у све сегменте човековог живота. 

Старе племенске заједнице се трансформишу у јако сегментирана друштва од којих ничу 

прве моћне државе; племенски водичи су сада ауторитарни владари – богови; оскудни 

симболи и знаци се сада повезују у прва писана сведочанства. Тако, човечанство од 

праисторије улази у историјску фазу. Подручја око река Тигар и Еуфрат, где је никла и 

кроз миленијуме се развијала месопотамијска цивилизација, су у суштини прва ушла у 

историјску фазу и треба тражити и најранију појаву бронзе. Уз помоћ трговине, бронза 
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убрзо стиже и на подручје Египта, Кине и Европе. Метално доба је доба војске и у то 

време владају закони војске и смрти. У том свету човеков живот је сведен на борбу за 

опстанак. Једино место што остаје после човека је његов гроб. То је место када човек 

продужава да живи загробни живот и где се остављају предмети које ће он користити. Зато 

се, данас, у гробницама налазе највреднији налази из металног доба и откривају нам форме 

религијског живота тог временан и предмете који су се најчешће користили. Веровање у 

загробни живот повезано је са извођењем обреда, а неки проналасци могу се повезати са 

божанством. 

Све ово траје неколико миленијума, а временске границе појединачних епоха се тешко 

утврђују. То се разликује и по подручјима. Генерално, за подручје Македоније и јужног 

Балкана може да се каже да бронзано доба траје од 1800 г.п.н.е до 1200 г.п.н.е.  

Гвоздено доба 

У бронзаном добу гвожђе се, иако ретко, ипак среће. Но, његова примена је секундарна, 

допунска, сведена на поправку оштећених предмета од бронзе. Значи, гвоздено доба не 

почиње са проналаском и првом појавом гвожђа, него се оно уноси у човеков живот као 

замена бронзе при изради оружја и оруђа. Овакав процес замене трајао је дуго, као 

катализатор тог процеса јављају се велика кретања становништва у тим вековима. Тако 

велике миграције од ХII века п.н.е., познате као Велике егејске сеобе и пропадање 

Микенске цивилизације утиче на одвијање трансформације бронзаног у гвоздено доба. 

Такозвани прелазни период траје до друге половине VII в.п.н.е. 

Период транзиције је назван мрачно доба, а праћен је великим етничким променама. Оне 

могу да се поделе на три дела и углавном се односе на сеобе народа од Срдње Европе ка 

богатим и развијеним медитеранским цивилизацијама. Стабилизација долази са почетком 

гвозденог доба, а резултат тога је појава првих балканских популација.  

Са стабилизацијом почиње обнова старих трговачких путева, трасираних по природним 

коридорима Балкана и Европе. Трговачке везе, за разлику од миграција, иду супротним 

правцем, од југа ка северу и западу. Грчка трговачка експанзја резултира формирањем 

великог броја колонија у јужној Италији, медитеранском делу Француске и јужном делу 

Шпаније. Интензивна размена робе је потпомогнута појавом новца. 

Заједно са етничким променама, дешавају се и промене у социјалној структури насеља. 

Разлике у богатству и социјалном статусу људи, јасно се виде из гробних прилога. Почињу 

се издвајати објекти према величини и функцији што може да се схвати као почетак 

урбанизације насеља, као карика њиховог претварања у истинске градове. Ту су корени 

историје Европе, означени, свакако, са појавом првих писама на њеном тлу.  Крај 

гвозденог доба започиње негде око IV века п.н.е., а завршава се са експанзијом Римске 

империје негде око II века п.н.е., када се успоставља један нов систем управљања и 

локалне специфичности се почињу претапати у нове интернационалне стандарде моћне 

империје. 

МЕСОПОТАМИЈА 

Док Европа још није изашла из неолита, у Азији се развијају велике цивилизације. То су 

Египат и Месопотамија. Постављена на подручју између реке Тигар и Еуфрат, може се 
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рећи да Месопотамска цивилизација према временском опсегу има примат над 

Египатском, зато што се њене прве манифестације јављају током  5000 г.п.н.е. Ипак, ова 

цивилизација није хомогена као Египатска, зато што се смењују доминације великих 

племена. 

Око 3000 г.п.н.е историјска фаза месопотамијске цивилизације започиње успостављањем 

власти над Сумеритима. Они су сазидали значајние и богате градове као што су Ур, Урук, 

у којима је цветала трговина са суседним областима. Доста рано Сумерити су познавали 

благодети метала, али и писма. Плоче изражене са клинастим знацима су монументи 

једног од најстаријих човекових писама – месопотамско клинасто писмо. 

Почетком другог миленијума хегемонија Сумерита се гаси, па на сцену ступа семитска 

популација, која подиже чувени град Вавилон до митске границе. Краљ Хамураби (1792-

1750 п.н.е) изразио је своју власт и издао базалтну плочу са 282 закона његовог Законика, 

најстарији сачувани споменик те врсте у човековој историји. Нажалост много мало је 

сачувано од тадашњег Вавилона, па остају само библијски прикази „Вавилонске куле“ која 

допире до самог неба. Приказује и девет врата низ којих се улазило у град. Најзначајнија 

од њих, посвећена  богињи Иштар, била су украшена плочама легендарног цара 

Навукодоносор, освајача Јерусалима. 

У суштини, то су описи прекрасних градова, са каскадним храмовима – палата (зигурати), 

најкарактеристичнији вид месопотамског градитељства. Житељи Месопотамије своју 

градитељску уметност исказују и кроз грађење прекрасних палата, понеких са површином 

и до 10 хектара. 

Крај месопотамске епопеје се повезује са Персијским краљевством. Градови Персеполис и 

Суза са својим палатама и салом за пријем су највеличанственији примери персијског 

градитељства и скулптуре. Политички крај је 331 г.п.н.е. када моћно персијско краљевство 

пада под налетом моћног војсковође Александра III Македонског. 

ЕГИПАТ 

У дугој историји Египта, може се одвојити период раста и пада, успешних ратова или 

пораза, али у свему томе постоји нешто што обједињује све ове догађаје, а то је Египатска 

држава; добро организована заједница људског труда и умећа да контролишу воде реке 

Нил. У овој плодној долини, одвојеној непроходним пустињским крајевима, током више 

од три миленијума у својој влеличанственој једноствности створена је цивилизација и 

култура, подређене и доследне својим коренима и принципима, као ниједна друга. Када 

бих желео да укажем тикичан пример такве стабилности и сачуваности то би биле 

пирамида: стабилне, једноставне и савршене у исто време. 

 Генерално, древна египатска уметност базира се на културним и верскоим уверењима о 

животу после смрти човека, што је потврђује највећи део налаза повезаних са гробном 

сврхом.  

Током Старог Краљевства (2575-2130 п.н.е.) стара техника градње са сушеним циглама 

замењена је употребом камена који омогућава почетак камене зграде. У време четврте 

мемфске династије се граде најзначајније пирамиде: Кеопсова, Кефренова и Микериносова 

постављене на висоравнима Гизе, оне заправо представљају најпознатије симболе Египта. 
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Ове зграде која данас фасцинирају својом величином и једноставношћу, не треба 

посматрати као резултат краљевског апсолутизма, односно, како током живота, тако и 

после смрти фараона сматран, природно би било за њега обезбедити достојан простор. 

Пирамиде су само један део целог спомен простора.И гробови су били украшени сликама и 

рељефима са енергијом и реализмом као у свакодневном животу. Током овог периода 

успостављени су канони за приказивање људских фигура, према статусу који су имали у 

египатском друштву. 

После дугог грађанског рата који је изазвао колапс Старог Краљевства зауставља градњу 

камених  зграда, али египатската култура и уметничко стваралаштво не напушта стазе 

стварања нових вредности у Средњем Краљевству. Ниче нов важан духовни центар и то је 

град Тебу, oпеван код Хомера као леп град са стотину врата. Ничу и значајни храмови 

посвећени богу сунца Амону у Карнаку и Луксору. Њихови стубови у облику снопова 

лотоса и папирусових стабљика, асоцирају на једно од најважнијих достигнућа египатсек 

цивилизације, хијероглифско писмо, писано на танким папирусовим листовима израђених 

у око 300 различитих видова.  

Од ХVIII до XX  династија је време Новог Краљевства (1539-1075 пне) забележено као 

време великог културног развоја Египта. Фараон Рамзес II се сматра највећим градитељем 

у египатској историји. У његово време Карнаку добија кончан изглед, а најпознатије 

достигнуће је пећински храм у Долини краљева у Абу Симбел. Ови пећински храмови су 

једна од карактеристика овог периода, што може посведочити комплекс у Дејр ел Бахри 

код Тебе, храм посвећен богу Амону и гробница краљице Хатшепсут. За сјај и богатство 

владатељских гробница може да нам потврди налаз у Тутанкамоновој гробници. Наиме, у 

1922, је била пронађена гробница овог младог владара у свом изворном стању, након чега 

је тачно могло да се одреди благо што су фараони оставили за живот после смрти.  

Краја ове тримилениумска историја започиње негде око 525 година п.н.е. када је персијска 

војска савладала земљу.У 333 године п.н.е. Александар Велики осваја египатске земље. У 

332 у част великог војсковође је  основан град Александрија, град који ће у напредним 

вековима бити извор великих уметничких дела, али не више у традиционалном старом 

стилу, него у духу савремена хеленистичке и римске културе.   

КРИТ И МИКЕНА 

Када je 1876. немачки трговац и авантуриста Хајнрих Шлиман открио гробницу микенских 

владара, понесен Хомеровим еповима гроб приписује Атрејцити. Заиста, велики број 

детаља повезује налазе из Микене са Хомеровим јунацима. Од чувеног града са"широким 

улицама" мегаронот-сали, где су се окупили, па су описивали одећу и оружје које су 

носили. Вођен идејом да провери аутентичност Хомерових стихова о опсади Троје, 

Шлиман сматра да је у гробници пронашао златне маске постављене на лицу Агамемона, 

водича Ахајског савеза. Иако савремена наука помера места златних посмртних маски из 

Микене у XVI веку п.н.е., далеко пред Тројански рат (око 1250 г.п.н.е.), друга Шлиманова 

открића (У Троји и Микени) потврђују историјску подлогу Хомерових епова. 

Овакво узбудљиво поглавље у археологији даје подстицај да се предузму шира 

истраживања у ширем подручју Егеја. Резултат тога је откривање значајних цивилизација 

чије су тековине подлога за развијање класичне грчке културе. Извор многих грчких 
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митова и легенди може да се пронађе на Криту. Ова цивилизација се интензивно развија од 

средине III миленијума п.н.е., а централна позиција у Средоземном мору омогућава Криту 

да буде посредник у интензивним трговачким везама у бронзаној епохи. Значи, критска 

цивилизаицја се темељи на постојању трговачких контаката са суседним цивилизацијама 

без изгледа да манифестује знакове агресивне освајачке политике. Зато, по мало чудно, али 

на Криту нема ратне архитектуре, а њену уметност одликује ведрина и живост 

свакодневног живота. Ту је пронађено више локалитета, најзначајнији су у Кнососу, 

Малији, Фостосу. Критске палате се сасвим разликују од месопотамских грандиозних и 

строго дефинисаних палата. Односно, то су урбанистички комплекси органски уклопљени 

у терен на коме су постављени, са многим неправилно оформљених простора повезаних са 

тесним и испреплетеним ходницима. Слично као и структура, и функција палата је била 

врло комплексна. Највероватније су прве палате сазидане да се одговори на потребе 

складиштења многих трговачких производа. Зато није чудно што су простори за 

складиштење имали важну улогу у формирању палата. Са палатама је повезано и критско 

сликарство, фреске... 

Крај Критске цивилизације наступа око 1500 г.п.н.е, најпре са снажним потресима 

узроковних вулканским ерупцијама на острву Тера (Санторини), при чему су многа насеља 

на Криту била прекривена пепелом и прахом. На то се надовезују Микенски продори и 

освајања,  

Значи на историјску сцену наступа Микена, цивилизација и култура која наслеђује 

Критску. Названа је Микенска, иако обухвата веће градове на Пелопонезу. Многи 

елементи микенске културе могу да се прикажу као наставак критских достигнућа, али 

ипак, ове две културе се разликују по неким суштинским елементима. Микенска је војна 

цивилизација, са градским тврђавама окружених зидинама. Улаз у тврђава означавају 

позната Лавља врата,а у њеној близини је Атревата гробница, споменик на почетку. 

Главни део је кружна сала покривена куполастим сводовима са распоном од око 14 метара. 

Негде око 1100 г.п.н.е. микенска цивилизација се гаси, вероватно савладана инвазијама 

нових популација – Дорци. 

Пронађене таблице са Линеарним А и Б писмом, су доказ да је једно од најстаријих 

човекових писама присутно у ове две значајне цивилизације. 

Метално доба у Македонији 

Метално доба у Македонији, укључујући и бронзано и гвоздено доба, као и у другим земљама 

Европе, обухвата први и други миленијум пре наше ере. И поред развијености бронзанодопске 

цивилизације као што су Критска и Микенска, централна подручја на Балканском полуострву 

имају свој локални развој, без значајних импликација Егејске културе. 

Бронзано доба 

Од када се појавила реч бронзано доба у Македонији, тешко је формирати опсежне закључке у 

погледу чињенице да је то период који је мање истражен. Највећа концентрација насеља у овом 

периоду је у Пелагонији. Ово не треба да чуди, зато што су пољопривреда и сточарство још 

делатности са којима човек обезбеђује своју егзистенцију. Насеља се формирају као кружна 

земаљска узвишења – тумби. Најпознатије, као оно код села Канино, је са пречником од 200 

метара. Групи насеља Пелагоније могу се прикључити и локалитети код с.Црнобуки, с.Цепигово, 
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Бакарно Гумно. Оно што издваја локалитет код с.Кравари је проналазак једне бојне секире потекле 

са Карпата, што сведочи о великим миграцијама становништва. Ипак, поред секира је пронађен и 

калуп за ливење тих секира, што показује да се у тим крајевима знало за производњу и прераду 

метала. 

Поред домаћих производа, могу се наћи и проналасци који су повезани са цивилизацијама на југу 

које су биле у свом пуном сјају.    

АНТИЧКИ ПЕРИОД 

 ГРЧКА 

Време настајања античке грчке културе и уметности је уствари време након великог 

етничког кретања (1200 г. п.н.е.), означених у историји као Егејске сеобе. Ратничка дорска 

племена су потиснула ахајске староседеоце повезане са микенском цивилизацијом и 

допринела да се угаси једна значајна култура. У тако нестабилним условима започиње 

рађење једне културе, дубоко утемељене у касним културама и цивилизацијама у 

данашњој Европи. У развоју свих њих, мање или више означава се класични период као 

назнака за достизање у стилу преточеном као равнотежа између форме и садржине. С тим 

се уствари асоцира значење епитета класичан са његовим вредностима и достигнућима 

тачно у време античке Грчке. А онда не само што је био формиран појам за класику, већ је 

био испуњен са значењем и вредношћу што неће бити поновљено у историји, вредности 

које су остале трајна добит човекове цивилизације. 

 

То је култура која поставља човека у седишту свих појава (Протагора). Рађа се уметност 

која се гледа отворених очију и доживљава човековим разумом, ослобођена је од страха и 

загробног света, а усмерена ка лепоти човека и живота. У таквом свету, чак и појам идеја 

дефинише се са еидос – лик, лице, далеко од сваке апстракције. Чак и ликови божанства 

имају људски изглед и особину. И они као и људи, између две крајности, Аполон бог 

сунца и светлости, музике и поезије и Дионис бог плодности, пијанства и вина.Између те 

две супротности креће и цела грчка култура, тражећи равнотежу између аполонске и 

диониске елементе јер по Платону паметан је онај човек који у себи сједињује та два 

елемента. 

 

Човек је стандард по коме се цене и мере послови. Грађевине се граде да би одговориле 

чевековим потребама и жељама, да би пријале човековом оку а не божанству. Богови су 

људска а не фантастична створења. Није нимало случајно што открића индивидуалних 

вредности и слободе произведе вредност и достигнућа, до тад непримећена у науци и 

уметности. Човек је био поље за истраживање сваког научника и уметника. Према томе, 

узвишена истина се крије у природном свету, у човековом телу и уму, а не у неки митски, 

безтелесни свет. Док уметници источних култура (Египат и Месопотамија), траже истину 

удаљавајући се од физичког света, обрнуто, Грци истражују реални физички свет, да би 

дошли до истине и мудрости. Као што је Софокле написао: „ Има толико чуда,али ниједно 

није по чудније од човека“.  

 

Док слободно може да се каже да класични идеал античке грчке је остварио свој највишљи 

дострел у делима скулптура Фидија, сам класични период се протеже у временском 

интервалу у V и IV веку п.н.е. Значи од почетака означених са дорским инвазијама у XII 
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веку п.н.е., прошао је дуг и развојни пут. На почетку стоји дуг и таман период са скромним 

уметничким дострелима. То је време геометријског стила које траје до VII века п.н.е. 

Налази који припадају овом стилу односе се углавном на керамику и то уствари је 

наречено према декорацијама многобројних ваза, амфора и други карактеристични 

производи. Декорација се изводи са црним фигурама преко природне црвенкасте боје на 

печеној глини; карактерише се строга једноставност представљена у хоризонталне низове 

на геометријски сведене фигуре људи, животиња и орнамената. Основни принципи овог 

стила, у мноштву форми и појава да се створи ред, чврстина и ритам, утемељиће се као 

један од основних принципа целе грчке умености. 

Ипак, период од VII до VI века п.н.е. је време кад се постављају темељи грчких класика, а 

то је време архајског стила. У основи развоја стоји полис, град – држава. Његов успон је 

помогнут са процесом формирања колонија, на истоку и западу, а свакако најзначајније су 

колоније основане на Сицилији. У целом спектру издвојених градова формирају се 

различита друштвена уређења од милитаристичких структура Спарте на Пелопонезу до 

структуре Атине, заснована је на слободи индивидуализма и демократије. 

 

За  време архајског стила долази до формирања структуре грчког храма. Грчки храм је 

затворен организам, а његова унутрашњост није служила за сакупљање верника као у 

данашњим црквама, већ се у њега постављала статуа коме је био посвећен. Храм се гради 

да би дао монументални оквир дома божанства и акценат се ставља на његову 

спољашњост. Монументалност се прослеђује као једноставност форме и равнотеже између 

конструктивних и декоративних елемената, целине и детаља, равнотеже које су Грци 

назвали симетрија. Нема сумње да геометријска једноставност са којом су грађени грчки 

храмови, у неку руку се односи на једно од основних својства грчке цивилизације а то је 

рационалност – логос. То су мајстори који као и филозофи, према реалношћу стварају 

идеалне форме, форме које уз помоћу геометрије зраче својом једноставношћу и 

складности. Уствари код грчких храмова присутан је један од највиших идеала грчке 

уметности, да се убаци живост у форми, у истим оним формама који истовремено достижу 

до највишег степена апстракције.  

 

Грчки храмови се појављују у два различита вида, дорски и јонски, највише 

препознатљивији по капителу стубова. Када се дефинишу ова два вида храмова, каже се да 

је дорски храм мужеван, строжији, једноставнији, у крајњој линији свечанији. Јонски храм 

се описује као женствени, елегантнији и префињенији. Матична земља дорског стила је 

Пелопонез, налази се у континенталном делу Грчке Сицилије. Јонски вид је раширен на 

Егејским острвимаи у Јонији.  

 

Према старој традицији, Дедал (залагаоник критског краља Миноса) је творац грчког 

скулптурства. Скулптура у архајском времену је повезана са појавом два типа фигура: 

курос – гола фигура мушкарца, и кора – обучена женска фигура. Намена ових статуа није 

до краја јасна: могуће је да су то ликови богова, гробне статуе, можда су то хероји или 

победници спртских такмичења. Поменуте статуе из архајског периода су  шематски и 

архитипски без личних индивидуалних црта и све имају такозвани архајски осмех.  

 

У другој половини VI века п.н.е. долази до већег развоја Атине. Такав развој је помогнут и 

са већим бројем филозофа, градитеља, уметника, који емигрирају из градова Јоније. Према 
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Атини и Пелопонезу, потиснути од персијских освајања на малоазијском крајбрежју. 

Атина стаје на челу савеза који ће се супротставити растућој Персијској претњи према 

грчим градовима. По први пут у својој историји, Грци су исправљени испред инвазије 

неевропских народа. Одлучујућа у борби са Персијом биће битка код места Маратон 490 г. 

п.н.е. Победа атињана је била застрашујућа. Само 192 жртве код њих насупрот 6400 код 

персијанаца.   

 

Оваква победа је резултирала са побожном захвалношћу према боговима и осећај 

јединства међу грчким градовима. Након рата су промовисани величанствени споменици 

који су га славили успехом, изграђени у најважнијим грчким светилиштима, Олимпија и 

Делти. Озбиљност ситуације се одразила и на уметноист, па овај период преласка од 

архајског ка класичног стила, назива се Строг стил. То није период радикалних скокова и 

промене, већ је више период стицања самоповерења, зрелости и вештина, жеља да се 

продре у суштину ствари. Губи се архајска конвеционалност, фронталност, симетрија и 

стереотивни осмех, а нарочито се иде према реалистичким представама, кретања и 

пропорцији да се добије ефекат идеализираног натуралилазма. 

За највећа достигнућа строгог стила сматрају се рељефи Зевсовог храма у Олимпији. Они 

су толико блиски класичним стилом, да се понекад повезују са именом Фидија. У исто 

време се постављају многобројне фигуре победника Олимпијских игара. Ове игре су 

повезане са многим митовима, а поред традиције први пут су одржане 776 г. п.н.е.. То су 

биле игре не само са спортском, већ и са политичком конотацијом, у време њиховог 

одржавања били су прекидани ратови, а победници су били прослављени и овековечени 

у историји. У сликарству Атине, око 500 г.п.н.е. развија се нови вид сликарства на 

вазе, црвене  фигуре се наносе црној подлози. 

После рата са Персијом, Атина може слободно да се развија учвршћујући своју улогу 

лидера у Грчким градовима. За Атину то се назива Периклово време, време у којима ће се 

развијати доминатских граница многе науке: филозофија, медицина, урбанизам, 

архитектура и уметност. Рачуна се да заслугу за овакав развој делимично има и 

успостављање систем демократије, у смислу што је састављена атмосфера на рационалној 

политичкој дебати повезана са истицањем аргумената и доказа.  

По иницијативи Периклеја око 450  г.п.н.е. започета је велика реконструкција атинског 

акропоља, који је био тешко оштећен у времену персијских пљачки на Атину 480 г.п.н.е. . 

За реализатора своје идеје, Перикле је агажовао Фидија, који је извео већи део реформе 

постављање не партенону, али је надгледао и изградњу других храмова. У времену око 

четрдесет година, завршени су скоро сви споменици, и може се рећи да се ту испуњавају 

највише дострели грчке класике. Изграђени су: Пропилеј, Партенон, Ерехтеон, Трем са 

Кариатида, храм Атина Ника. 

Улаз у светој тврђави био је са Пропилеја на Мнесикле (437 г.п.н.е.), док је главна светиња 

био Партенон, дело градитеља Иктина и Карикрата ( 447 – 432). И поред тешког оштећења 

у XVII ( ради експлозије проузроковане Веницијанском опсадом града), као и ради факта 

да велики број његових рељефа при крају XVIII века заслугом лорда Елгина биле су однете 

у Британски музеј у Лондону, он и данас зрачи чаробном складношћу, складношћу коју су 

уметници ткали у своја дела. Рељефи Партенона одржавају Фидијева достигнућа, творца 
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класичног стила, у традицији уздигнутој митским ликовима. На 92 метопе приказне су 

борбе гиганата, кентаура,Амазонки,заузимање Троје. 

У чеоним фронтонима представљене су сцене од рађања Атине, као и расправе Атине и 

Посејдона за покровитељство над Атином. На фризу дугачком 160 метара представљени су 

рељафи повезани са посветом храма-богињом Атином посвећењи Панатанејским 

свечаностима, у којима је поворка атињана носила Пеплоса што су ткале

 градскедевојке. 

Тужно, али изгубљена статуа Атине Партенос која је била постављена у централној 

просторији храма, изграђена од злата и слонове кости. У духу фидијеве уметности 

изграђане су 6 фигуре на Каријатиде, постављени уместо стубова у храму Ерехтеон поред 

Фидија, време класичног стила раде и Мирон ( бацач диска-дискоболос) и Поликлет из 

Пелипонеза, стално се примећује да, Фидија је створио идеални лик божанства, а Поликлет 

савршену форму човековог тела. 

Антагонизам између демоктаске Атине и милитаристичке Спарте доживљава своју 

кулминацију последњих деценија V века п.н.е. са почетком Пелепонеских ратова ( 431- 

404 г.п.н.е). Крај ових ратова за Атину је значио пораз и процес пропадања. У ово време 

долази до промене садржаја градитељских подухвата. Овом  плану долазе грађевинске 

активности повезане са светским садржајем. Гради се велики број позоришта, далеко више 

него што су потребе градова којих су опслуживали. Тако је позориште у малом 

Епидаурусу могао да прими око 14000 посетиоца. Такође су грађени и грандиозни 

стадиони намењени атлетским такмичења, а најпознатији су у Делфи, у дужини од 

178метара. У јужним покрајинама мале Азије наставља се традиција, изградње 

импознатних гробних споменика, а најзначајни је био споменик краља Мавзалеоса у 

Халикарнасу, убројен као једно од 7 светских чуда Антике због њега и данас се свака 

Монументална градња са гробном наменом назива Мавзолеј. 

Скулптурство у у IV веку п.н.е. има значајна достигнућа, која теже ка увођењу нових 

сцена, повећан степен реализма и динамике у њима. Најзначајнији репрезенти су 

скулптуре: Скопас, Траксител и Лизип. Скопас је радио на Маузулеју у Холикарнасу. 

Практисел је био Атињанин, један од најбољих мајстора свог времена, а његова дела су 

пуна са префињеном елеганцијом и хармонијом, познат је по изради Афродите, чиме се 

уводи практика ваљање голе женске фигуре на месту архијских Кори. Његова најпознатија 

статуа Афродита Книдска била је симбол апсолутног савршенства и због своје лепоте била 

је модел бројним копијама у вековима који долазе. Лизип је био омиљени скулптор 

Александра III Македонског, јер је изградио велики број портрета легендарног

 војсковође. 

Задњих деценија IV века је период кад се гаси грчка класична уметност парарелно са 

гашењем политичке независности. Тако се завршава више деценијски кризни период са 

битком код Херонеја у 338 г. п .н.е., када је туђи владар,  Филип II Македонски, наметнуо 

своју власт континенталној Грчкоj, остварајуће њено политичко уједињење, у оквирима 

нове цивилизације која ће ипак признати вредности Грчке цивилизације. 

ЕТНИЧКА ПОПУЛАЦИЈА У МАКЕОДНИЈИ У АНТИЦИ 
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Етничка карта Балканског полуострва, а посебно део који се односи на Македонију током 

другог и првог миленијума п.н.е. испољава велики број племена и племенских група. О 

њиховим именима, етногенези и припадности у време пред велике егејске сеобе много 

мало се зна. Нешто јаснија слика се ствара након стабилизовања етничког стања и то од 

VII века п.н.е. Племена на истоку Балкана улазе у састав групе тракијског етникума. 

Западни део насељава група од тридесетак племена Илира. Они су већ у VII веку п.н.е 

формирала свој племенски савез и често била у рату са македонским племенима. На 

почетку IV века у подручју данашње јужне Албание они формирају своју државу на челу 

са краљем Монунијем, а нешто касније је познат и краљ Бардилис који води рат са 

македонским краљем Филипом II. Дарданци као етничка група су насељавали подручје 

између реке Мораве и Вардара (северно од Скопља). Често се сматрају народом насталим 

мешањем илирских и тракијских племена. Сматра се да је око 1500. г.п.н.е. део њих 

мигрирао ка Малој Азији и да име Дарданели потиче од града Дарданија који су они тамо 

формирали. 

Популације које су насељавале централни део Балканског полуострва живеле су између 

ових великих етничких група: Тракијци на истоку, Илири на западу, Хелени на југу. Они 

су често били у контакту са својим суседима. Зато, данас, када треба етнички дефинисати 

припадност појединих етникума на овом делу Балкана, научници често имају 

супротстављена мишљења. Ово се највише односи на две најзначајније етничке групе: 

Пајонце и Античке Македонце. 

ПАЈОНЦИ 

Пајонци се могу приказати као део палеобалканских народа који су успели да одоле 

великим миграцијама које су захватиле Балкан у XII веку п.н.е. Њих спомиње још Хомер, у 

Илијади, као учеснике на страни Троје у савезу против Ахајаца. Они се спомињу и за 

време персијског краља Ксеркса, који је на путу ка Терми (старо име за Солун), прошао 

низ пајонску територију. И грчки историчар Херодот је посетио пајонска насеља и 

забележио многе специфичности њиховог живота и обичаја. 

Пајонци у својој старој историји насељавају подручја на целом току реке Вардар, на 

истоку до реке Струме и на западу до Пелагоније. Ипак, под притиском њихових источних 

суседа Тракијца, њихова територија је била постепено смањивана и, може се рећи, негде од 

V века Пајонци насељавају територију која претежно обухвата границе данашње 

Македоније. У тим границама они су формирали и своју државу Пајонију. Савремени 

историчари не пишу много о овој држави, њеној историји и владарима сазнајемо пре од 

новца који су ковали, као и од археолошких налаза. 

Један од првих њихових владара био је Теутаос, а његов сребрни новац је пронађен у 

близини Демир Капије. Ипак, за првог краља Пајонаца се смтара отац Ликеоса, Агис. 

Поред једног натписа на бази статуе пронађене у Олимпији се спомињу последњи краљеви 

Леон и Дропион. Коначно анектирање Пајоније од стране македонске државе се десило у 

217.г.п.н.е., али само на кратко, зато што су педесетак година касније Римљани завладали 

македонским просторима. 

Пајонци остављају иза себе велику културу, па, иако се после македонских освајања они 

више не спомињу у изворима, ипак, о њима данас сведоче остаци градова које су они 
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формирали. За највећи пајонски град се сматра Билазора, смештен у Овчјем пољу. Захвата 

површину од око двадесет хектара. Значајан је био и град лоциран код данашње Демир 

Капије. На основу налаза, претпоставља се да је одређен период ту била смештена пајонска 

престоница. 

 

АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА 

Антички Македонци су формирали ентикум, који ће касније створити државу, која ће у 

историји ући као најпространије краљевство које је један владар створио, објединивши 

делове три континента: Европе, Азије и Африке. Порекло овог ентикума, барем до данас, 

није објашњено на одговарајући начин. Материјални налази овог периода су скромни, а 

понеки писани извори више су повезани са митовима и легендама него што садрже 

историјске податке. Тако, епитет „Аргеади“ који су користили македонски краљеви, се 

повезује са градом Аргос на Пелопонезу. 

Филип II Македонски (359-336) 

Филип II, осамнаести краљ Македоније, успева да преброди тешеке и нестабилне године у 

претходном периоду и Македонију претвори у најмоћнију државу на Балкану, 

постављајући притом основу за експанзију која следи у време његовог сина Александра. 

Филип се често карактерише као вешт, прилагодљив, стрпљив, мајстор у подешавању 

времена за преговоре и ратове. 

Време мира је искористио за осавремењавање македонске војске, коју је чинила 

тешконаоружана пешадија, наоружана дугим копљима.  

Године које следе су године војних успеха и проширења македонске територије. Истиснуо 

је Илире из области око Охридског језера, освојио Пајонију на северу, Тесалију на југу, а 

од Тракијца освојио неке градове. Овакве потезе су искористили непријатељи Филипа и 

дали му надимак Македонски варварин. 

Главни циљ Филипових освајања, као и касније његовог сина Александра, био је 

Персијско царство. За постизање тог циља знао је да му треба помоћ грчких градова 

полиса, посебно Атине. Како политички преговори за остваривање хегемоније над 

градовима нису уродили конкретним резултатима, Филип је знао да је рат неизбежан. 

Битка која је одлучила рат десила се 338.г.п.н.е. код Херонеја у области Беотија. Филип 

успева да порази грчку војску. 

Александар III Македонски  

Александар III Македонски је рођен 356г.п.н.е у тадашњој македонској престоници Пела. 

На дан његовог рођења, његов отац Филип II добија три добре вести: победа његове војске 

над Илирима, победа његовог коња на Олимпијским играма и трећа – рођење сина. 

Родитељи Александра, Филип и Олимпија, покушавају да њихов син добије најбоље 

образовање у то време, па ангажују Аристотела за његовог личног учитеља. Они проводе 

око три године у малом месту Миеза, удаљеног тридесетак километара од престонице. У 

то време Александар учи филозофију, етику, политику, медицину, што ће касније бити 
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веома важно за једног краља. Једино што Александар не прихвата од свог учитеља је 

схатање о другим народима, Аристотел њих гледа као варваре, а Александар као 

равноправне њему. 

У лето 336.г., после убиства његовог оца, био је изабран за новог македонског краља. 

Иако, окружен многим непријатељима, брзо је средио стање. А добар пример за то је 

пример једног од најмоћнијих грчких градова – Тебе. 

Поход за освајање Персије почиње 334г.п.н.е. Судбина малоазијских западних подручја 

била је решена биткама код Граника и Иса. Уместо да продужи на исток и докрајчи 

разрушену персијску државу, Александар одлази на југозапад, ка Египту. 

Охрабрљен брзом и великом победом, Александар добија идеју за освајање целог света. 

Ипак, на путу за освајање света, стајала је још Персија. Одлучујућа битка у којој је 

Александар поразио Дарија III одиграла се код места Гавгамела 331г.п.н.е. и Александар је 

био проглашен за цара Вавилона. 

На путу освајања света остала је само Индија. Александар III Македонски се и данас 

сматра једним од највећих војсковођа у историји. Но, он није био само велики војсковођа. 

Александар у новоосвојеним земљама оснива око 70 градова, од којих Александрија у 

Египту прераста у један од најзначајнијих градова на Медитерану. 

Умро је 323.г., а после његове смрти остаје држава са границама од западних падина 

Балканског полуострва до Пенџаба у Индији, и од Дунава до Египта. 

РИМ 

Језгро државе као што и њено име каже било је у Риму, а историја града је повезана са 

најзначајнијим историјским догађајима на целој територији.  Од 509.г.п.н.е. у историји се 

бележи формирање Римске републике. Векови који следе ће донети догађаје који ће 

територијално проширити државу на три континента. Моћ добијена таквим освајањима 

неће произвести и социјални мир, односно прва половина I века п.н.е. је пропраћена 

великим бунама које доводе до претварања Републике у Царство 27.г.п.н.е, а Октавијан 

Август ће бити творац новог уређења. 

Царски период је био пропраћен успешним и неуспешним владарима. Према предању, 

тридесетак година од владања Октавијана Августа родио се Исус Христос, а у време 

његовог наследника Тибериуса, Исус је био разапет. Са овим догађајем започиње једна 

нова ера, ера хришћанства, које полако продире у сва подручја моћне империје. 

Сматра се да је формални крај Римске империје био 476.г. када немачка племена заузимају 

Рим и протерују последњег римског цара. Али, епилог је одавно почео, чини се још у 330.г. 

када је Константин Велики одлучио да премести престоницу Царства из Рима у мали град 

Визант (у његову част назван Константинопољ, односно, Царигра). Подела, несугласице и 

стварање нове престонице услвили су поделу Римског царства на Источно и Западно 395.г. 

Подела је оставила трајне последице у религији и, уопште, у култури европског народа. 

Први период римске уметности се испољава као доминација етрурске уметничке 

концепције, за шта је најочигледнија демонстрација симбол старог Рима, Капитолска 
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вучица, која је у суштини етрурска скулптура. Утицај грчке уметности на римску се 

објашњава податком да је велики број уметничких дела из Грчке био пренесен у Рим, а 

следћи укус нове аристократије, римски уметници се орјентишу ка изради копија старих 

античких дела. То се посебно односи на скулптуре. 

Ипак, колико да се темељи на претходним достигнућима, римска архитектура и уметност 

је способна да направи синтезу  и да трансформише део искуства у нове и оригиналне 

форме. Римска архитектура је у суштини прва истинска европска архитектура: 

функционална и у исто време величанствена. Достигнућа у овој архитектури су дуж 

синтезе постигнуте у употреби софистицираних система, карактеристичних за етрурске 

грађевине и система градње у грчкој архитектури. Тако се први пут грчки стуб комбинује 

са полукружним луковима и над просторима се уместо равних таваница изводе бројни 

сводови и куполе. Римска архитектура одбацује строги и дефинисани стилски и 

пропорцијски склоп градње и као таква жели да експериментише и комбинује, како са 

стиловима, тако и са типовима градње. Резултат свега тога је појава композитног стилског 

реда, као комбинације коринтског и јонског стила. Са друге стране ремек дела римске 

архитектуре нису само храмови, него и многи други објекти са различитим функцијама, 

као што су: театри, амфитеатри, цивилне базилике и други објекти који су на граничним 

подручјима архитектуре – тријумфална капија. 

Римски градитељи имају значајан допринос и у урбанизму, постављајући при томе контуре 

првих европских градова. Средиште града је трг који обухвата најзначајније објекте 

градског живота. На старом Римском тргу су се дешавали важни догађаји за државу, ту су 

се проглашавали, али и смењивали императори, одатле се полазило у војне походе и ту су 

се оглашавале велике победе. Многобројни остаци римске архитектуре се налазе широм 

Европе, услед интензивне градње и великог броја изграђених објеката, а све то је заслуга 

римских изума – ливот. Висока техничка знања и добар грађевински материјал су 

направили нека од ремек дела римске архитектуре. Колосеум у Риму, изграђен око 80.г., 

познат је и као амфитеатар који може да прими око 50 000 посматрача. На његовом 

грандиозном спољашњем изгледу, по спратовима се смењују стубови различитих стилова,  

а у унутрашњости је био изведен цео систем простора и ходника који су опслуживали овај 

објекат у време када су се у њему одржавали велики спектакли. Храм Пантеон у Риму, као 

збир свих богова, у суштини је збир свих техничких знања римске епохе. Темељно 

реконструисан у време Хадријана, Пантенон има куполу пречника од 43м. 

Римска скулптура нема моћ да оствари оригиналну симбиозу претходних искустава. Тако, 

она се често губи у изради великог броја копија грчких дела. Велика продукција није 

подигла значење скулптура, напротив, она је често била схваћена као допунски 

декоративни елемент архитектуре и често је зависила од ње. Оно пто за римске скулптуре 

може да се определи као значајно достигнуће јесу њене портретне карактеристике. За 

разлику од грчких идеализованих представа, римска скулптура је реалан портрет. Свакако 

да овакве карактеристике добијају или губе на значају у одређеним фазама римске 

уметности када се идеализована представа грчких скулптура меша у римски реалистичан 

портрет. На тај начин настало је спајање идеализованих представа реалним портретима у 

такозвани почасни портрет. Његова функција је двојака, да слави и велича лик са једне 

стране, и да га прикаже реално, са друге стране. Такав портрет био је погодан за 

представљање императора. У контексту спајања две традиције у римској скулптури имамо 
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најзначајнија остврења као што су статуе Августа, Трајана, итд. Једна од ретких 

концепцијских новина код римске скулптуре је коњаничка склптура Марка Аурелија. 

Реализам римских скулптура као и функционална ангажованост скулптура су нашле свој 

најприкладнији израз у рељефу. Било да је постављен на жртвеници, тријумфалној капији 

или почасном стубу, има за задатак да опише царске војне походе и успехе. 

Римско сликарство следи стопе скулптура, то је наративно и често у служби архитектуре. 

Према неким записима Римљани су били инспирисани простором и перспективом као 

начином за његово представљање. На насликаној зидној површини, најчешће преко 

фресака, били су представљени архитектонски елементи, а поред њих бројне музе, генији, 

често испреплетени разноврсном биљном и геометријском орнаментиком. 

Антологија римског сликарства је онемогућена једним трагичним догађајем, ерупцијом 

вулкана Везув у 79.г. Под дубоким наслагама лаве и пепела у Помпеји и Херкулануму су 

сачувана драгоцена сведочанства античког сликарства.  

Када 313.г. Хришћанство добија могућност за јавно богослужење, настају дубоке промене 

у друштвеној структури Римске империје. То је година када један нов систем вредности 

почиње да преовладава у свести човека. И за уметност и за архитектуру то је прекретница, 

али то не значи одбацивање прошлости и традиције; напротив, ранохришћанска уметност 

је наставак старе традиције. Зато се прегледи историје уметности од IV до  VI века често 

преклапају и ова продукција је често третирана као касноантичка или, пак, 

ранохришћанска. 

РИМСКА УПРАВА У МАКЕДОНИЈИ  

Смрт великог војсковође Александра  је означила крај најмоћнијег античког царства. 

Држава која се простирала на три континента није могла да опстане под притиском 

унутрашње борбе за власт. Крајем III века пре нове ере започиње крај античко македонске 

државе. То је временски период у којем је започела територијална експанзија Римске 

државе. Амбициозни краљ Филип V (221-179 година пре нове ере), настојао је да прошири 

своју власт на Грчком са једне стране и да заустави продор римских легија дубоко над 

Балкану, и 215 године пре нове ере склопила је савез са Ханибалом, који је већ био " пред 

вратима Рима " . Неуспешни поход на картагинског војсковођу и стабилизација ситуације 

на Апенинском полуострву, само је предупредило римског војсковођу за опасност која је 

долазила од амбициозног македонског краља . Јер ипак су у 215 години пре нове ере ишли у 

рат са Македонијом. Трећи Римско-македонски рат трајао је до 168 године пре нове ере, 

када је Филипов син Персеј последњи македонско краљ, после битке код Пидна окован у 

ланце, био одведен у заробљенивштво у Рим. После велике победе, Римљани примењују 

своје добро познато правило "Завади па владај", и деле македонску територију на четири 

дела. Римска доминација значи успостављање значајних путних мрежа као добар вид 

комуникације између градова. Та цивилизација продире дубоко на Балкан и обухвата скоро 

сва његова подручја, потискивајући одатле стару халстатску уметност. 

Интернационализована империја шири своју културу сударајући се притом са наследством 

античких народа на Балкану, пре него што ће настати једна симбиоза са новим уметничким 

вредностима. Стари грчки градови - колоније раширени свугде на балкану, од обале црног 

мора на истоку: Tамиш (Kонстанца), Одесос (Bарна), Mесeмвриа (Hесебар), до Jадранске 
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обале на западу: Бутхое (Будва), Дурахион (Драч), Aполонија, и даље ће бити главна 

жаришта културног развоја. За разлику од предходног периода, када су културна 

достигнућа остајала непозната за широка подручја на Балкану, сада многи градови на 

граници и градови постављени као пунктови на развијеној путној мрежи, у целости ће 

осетити добит римске колонизације и урбанизма. Стари трговачки путеви, сада са новим 

градовима центрима културе и вере иyмеђу подручjа. Тако је једна од најпознатијих била 

Bиа Eгнатиа, као продужетак италијанске Bиа Aппиа, деоница која спаја Pим и Цариград. У 

Eгнациску маршуту улазе градови: Дурахион (Драч), Лихнидос (Охрид), Хераклеја 

(Битола), Тесалоники (Солун), Филипи, спајајући западне и источне делове империје. 

Насупрот овога је била магистрала дуж великих река Дунав, Mорава и Bардар (Виа 

Милитарис), повезивајући северни и јужни део Империје преко градова:  Сингидунум ( 

Београд), Наисус ( Ниш), Улпиана (Приштина), Скупи ( Скопље) Стоби и Тесалоника 

(Солун) и Дијагоналан Пут од Хераклеја (Битољ) преко Пауталија (Кустендил) до Сердике 

(Софија) и надаље разгрнато све до Црног мора (Варне) и до лепог Филипополиса 

(Пловдив) и надаље до Цариграда. 

Мало од тих данас познатих градова на Балкану,изузимајући притом нове јужне делове, 

своје прве урбане концепте су добили током овог периода. Зато, данас, скорио и да нема 

подруцја у коме у великом или малом обиму нема пронађених остатака пространих 

римских градских форми, са монументалним објектима: храмови, суднице, библиотеке, 

позоришта, бање итд. Тетрархија (владавина четворице) као нацин управљања у касним 

данима Империје, успостави дисперзиран систем градова седиста римских царева 

Августите и Цезарите; зато градови као Сердика (Софија), Солун (Тесалоника), Сирмиум 

(Сремска Митровица), Никомедија ( Измит) у својој културној стратиграфији бележе вредне 

монументе, сведоке царског престола. 

У Mакедонији стари пајонски и македонски центри губе своје значење, а на њихивом месту 

израстају моћни градови лоцирани на значајним комуникацијским путевима. 

Ширење римске културе дубоко на Балканско полуострво одвијало се споро и постепено, у 

временском периоду од скоро три века ( II век пре нове ере - I век пре нове ере) зато што су 

наша подручја била прикључена моћној светској империји. Истински бољитак започиње 

владавином првог римског императора Октавијана Августа, и наставља се у првом веку 

наше ере. Тако за време императора Хадријана многи од македонских градова добијају 

своја грандиозна позоришта. У току функционисања део позоришта претрпљује адаптацију 

нових измена програма, а то је било увођење гладијаторских борби као спектакл који су се 

одржавали у њима. 

Антички период сведочи и грандиозним остацима стамбених објеката. Она у Стобију, са 

својим димензијама и раскошом натерала су истраживаче да наруче палате. 

Репрезентативне куће у Македонији следе пример и типологију палата дуго грађених по 

Медитеранској земљи и дубље у Азији. То су објекти који су окренути ка унутарашњости са 

зидовима који их окружују, са раскошним отвореним двориштима атријуми са фонтанама, 

док су собе за пријем и становање нанизани около њих. 

И ако су скромни остаци који су данас сачувани од храмова подигнутих из времена римског 

периода, ипак, поред пронађених скулптура, рељефа и записа, сазнајемо да је Македонија 

била поштована од стране Грчко-римског пантеона. Немеза,као богиња судбине, често је 



20 
 

добијала своје храмове у позоришним комплексима, док култ Тихе, Асклепије, Артемиде, 

Аполона, Диониса, Хермеса, Зевса, Хере, па све до египатских богиња Серапис и Изиде, и 

многих других које су славили и поштовали као заштитнике градова и грађевина, људи и 

њихових судбина. 

КАСНА АНТИКА 

РАНОХРИШЋАНСКИ ПЕРИОД 

У историји човекове цивилизације ретке су појаве које ће тако много утицати на њен 

развој као што је хришћанство. Рођено у далекој јудеји, у првим годинама наше ере, 

Хришћанство, захваљијући пространој Римској империји брзо ће прећи границе Палестине 

и раширити се на исток и запад, регрутујући присталице најпре код бројних јеврејских 

заједница, да би убрзо његов социјални контекст постао погодна платформа за његово 

прихватање и код других народа интернационализоване римске империје. На тај начин ће 

се приказати раздобље средњег века, као колевка бројних европских култура преко чијег 

социјалног контекста се формирају основе хришћанске религије. 

Оснивач, Исус из Назарета, био је рођен у Витлејему у Јудеји око 4 године п.н.е, а око 30 

год н.е. је разапет у Јерусалиму. Његови следбеници ће га назвати "Христос" , изабран да 

испуни господово обећање дато Авраму, Исаку и Јакову. Веровање у живот после живота, 

у вечну истину и спасење, пренесени преко обреда крштења и свете Ефхаристије, као и 

поуке за земаљски живот као предворје вечног живота, поставиће основе религије, која ће 

у вековима који следе  црпети своје изворе из свете књиге Библије, као збир записа Старог 

и Новог Завета. У Старом завету су хебрејски списи јудеизма до доласка Исуса као Месије. 

Хришћани су прихватили древне књиге Израелаца саздане у току много векова као 

саставни део Библије, а свакако без њих многи каснији хришћански записи би били сасвим 

неразумљиви зато што се надовезују на њих. Стуб носилац Новог завета су четри 

јеванђеља по Марку, Луки, Јовану и   Матеји. Надаље су „Дела апостола’’ који су заправо 

продужење јеванђеља по Луки и говоре о првим годинама хришћанске цркве: посланица 

апостола Павла и других хришћанских великодостојника као и Јованово откровење, записи 

у духу апокалиптичне литературе. 

Убрзо после настанка, Хришћанство Ће преко Мале Азије да продре до Балкана и даље на 

запад до Рима. Тако, дуж малоазијског подручја ничу значајни центри нове религије као 

Ефес ( светилиштЕ Св Јована Крститеља и Богородице) као и цитиране цркве апокалипса 

у Смирни, Пергамуму, Садису итд. Балканске земље су такође повезане за делима светих 

апостола, пре свега св. Павла који је оснивач прве хришћанске заједнице у Филипи и на 

путу за Рим провео неколико мисионарских активности, ширећи хришћанство по бројним 

градовима на Балкану, при чему се претпоставља да је неко време провео и у Стобију. Рим 

као центар моћне империје је свакако најзначајнији град који ће дефинисати и одредити 

развој Хришћанства у првим вековима његовог постојања. 

Слику тог времена добијамо из документованих записа, зато што су материјални остаци 

веома скромни. У прилог оваквом саставу је и податак да у првом и другом веку, нова 

религија нема потребу за значајним физичке манифестације култа. То је време када су се 

верници сакупљали у својим домовима или на отвореном простору и нема материјалних 

доказа за постојање верских објеката специјално направљених за њихове потребе. Тако и 
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имена за њихове верске објекте произилазе од првих места - домове хришћања; domus 

ecclesiae, oikos ekklisias или titulus према плочицама постављених на кући. 

Крај II и почетак III века је време великих црквених очева, што као резултат има 

формирање контура литургије, а у Риму епископ Дионисиј успоставља парохијску 

организацију на већ дефинисану црквену организацију. Све то повећава потребу за 

формирање нових црквених објеката  или адаптацију простора за живљење за потребе 

литургије. Најстарија таква адаптирана кућа је пронађена у Дура Еуропос на Еуфрату и 

датира око 233 г. Остаје неразјашњен изглед новоизграђених црквених објеката, за које 

знамо да су постојали и у раним вековима хришћанства које су у периоду прогоњења били 

уништени, или касније били обновљени, па су се тако изгубили трагови њиховог ранијег 

утемељења. 

Оно што са великом прецизношћу временски може да се дефинише, су свакако катакомбе, 

као најзначајније манифестације материјалне културе. То су подземни лавиринти 

састављени од ходника и просторија са гробовима постављеним у њиховим зидовима. 

Римске катакомбе са дужином од око 870км су најспектакуларнији израз за веровање и 

потребе хришћана, прилагођене општем контексту у који се развијала до тада непризната 

религија. То су гробови верника, са гробовима удубљеним у зидовима и затворени 

плочама, на којима често има рељеф или сликана декорација и натпис са којим се тачније 

утврђује време њиховог настанка. 

Са Миланским едиктом од 313 г., Хришћанство добија право за јавно проповедање, а цар 

Константин, уписан као први хришћански цар и његова побожна мајка Елена, дуго су 

помагали хришћанској заједници и били заслужени за једну искључиво значајну 

грађевинску  продукцију  у свим деловима царства. Овакав развој догађаја, условиће да се 

Хришћанство у 4. веку прошири, а као водећи центари са својим црквеним прелатима ће се 

издвојити: Рим, Цариград, Александрија, Антиохија и Јерусалим. Широки просторни опсег 

доводи до појаве значајних теолошких разлика којим ће почети сазвање Екуменским 

скуповима за дефинисање Хришћанске догме. На првим, као што је онај у Никеји 325г. и 

онај у Цариграду 381г., дефинисана је суштина Исуса и  Светог Тројства (Отац,Син и 

Свети Дух), на Скуп у Ефесу (431 г.) је установљен култ Марије као Богородице 

(theotokos). Четврти век је исто време кад се дефинише једна значајна појава у 

Хришћанству, а то је монаштво. Развој Хришћанства у IV веку резултираће потискивањем 

других религија од Империјског система, па тако Теодосиј Велики (379-395 г.), забраниће 

паганизам и Хришћанство ће постати јединствена официјална религија. 

Међутим, колико и да се очекује драматични преокрет у политици према Хришћанству, да 

ће изазвати промене у погледу архитектуре и уметности, то се није десило. Наиме, 

ранохришћанска архитектура је прихватила концепте римског градитељства,  

преферирајући одређене конструкције које одговарају новим потребама религије. 

Дивинизација царских титула и концепта за Христоса-цара небеса, даје подстицај за 

преузимање  образаца јавне ахитектуре. У том контексту била је промовисана базилика као 

грађевина у коју су се спајале функционалне потребе и идеолошке матрице. Тако, 

полукружна апсида од царске сале за аудиенцију биће образац за дефинисање олтатра на 

истоку, као и простране римске цивилне базилике са стубовима између бродова биће 

функционално погодни за одржавање великих скупова бројних хришћанских заједница. А 

у таквом споју креираће се модел за хришћанску цркву-базилика, као велику издужену 
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зграду са апсидом на источном крају. Већ у 313 г. Поред резиденције Римског бискупа 

подигла се Латераска базилика, која и поред преправке у XVII веку може да да контуре 

својој првобитној форми. Као петкорабна базилика са трансепт се  гради и стара црква 

Св.Петар у Риму, у чији централни део је био постављен гроб свеца (црква је касније 

срушена и у ренесанси на њеном месту изграђена је данашња црква).   

Иако се базилика узима као синоним за ранохришћанску грађевину, ипак у овом периоду 

биле су грађене и централне грађевине (кружни, триконхални, тетракохални, октогонални, 

унакрсни  итд). Заједничка карактеристика свих њих је та што су биле намењене за гробне 

цркве. Најбољи пример пружа маузолеј Св. Констанце, ћерке цара Константина, а према 

записима, маузолеј Константина у Цариграду, такође, имао је централну форму. Као 

интересантан спој базилике централног грађевине појављује се и неколико цркви у Светој 

земљи, ктиторство  Константина и Елене; то су цркве подигнуте у  Витлејму код пећине 

Христовог рођења, као и цркве подигнуте у Јерусалиму на месту Светог Гроба. 

Следећи имплус официјализоване хришћанске вере, свугде на Балкан ничу храмови 

преточени у монументалне базилике за свечане конгрегације или централна грађевина са 

софтицираним ентеријером као мартириуми или меморији у славу светаца. Базилике у 

Царичином Граду, Сердики, Стобију, Неа Анхиалосу, Николполису, Коринту и многим 

другим местима, садрже у себи принципе развијене литургије са заједничким  елементима 

зачуђујуће сличним са далеким подручијима. Главни креатори и дистрибутери нових 

концепта  су Цариград, Ефес и Солун (Св.Димитрија, Богородица Ахиропитос), 

снадбевајући притом уметничким моделима широка Балканска пространства. С друге 

стране су централизоване  грађевине посвећене мученицима – мартириуми као форме 

укорењене у далеким традицијама на Истоку. Балканска подручја објединиће се поново 

под рухом префињених просторних концепата и сложених кострукција као код цркве у 

Перуштици (у близини  Пловдива), Филипи, Охрид, Бутринт (у близини Саранда), Атина. 

Нестабилне војнополитичке прилике у Римској Империји у току IV-V века, условилне су 

бројне варварске продоре и пљачке дубоко у унутрашња подручја. Готи, Хуни, Остроготи, 

сви они су оставили трагове на бројним градовима у Империји (Скупи, Стоби, Хераклеја 

сви они су страдали под налет варвара). У њиховом налету престоница Западног Римског 

царства преселиће се прво у Милану, а потом у Равени. Полако са таквим трансфером 

премештаће се и естетски коцепти који ће преовладавати у уметности; основна обележја 

римске уметности, натурализам, полако ће постати место сиболизма, што значи 

приметљива је тенденција према апстракцији. То ће бити присутно како у скулптури, тако 

и у сликарству. Оно што још на  почетку треба да се нагласи је изумирање израде слободно 

стајаће скулптуре. Зато, продукција упућује на фаворизовање рељефа. Нејчешће су 

налазишта на капители од стубова, који продужују традицију римско коринтског образца 

са већом стилизацијом акантусовог лишћа.Са дозом флоралне орнаментике и са 

преплетима геометриске форме, крстови и други мотиви нејчешће се украшавају  плочама 

које ће бити део олтарне преграде у црквама, као баријера између простора за вернике 

(наос) и светог простора доступног само за свештенике (олтар). Много значајније су 

рељефне представе, на којима се срећу многе теме, али најчешће су оне Старозаветне 

повезане са васкрснућем три јеврејска момка у ужареним пећима или оне Новозаветне са 

симболичком импликацијом  васкрснућа као Крштења или теме посвећење Христовом 

учењу. 
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Хришћански храм је кућа господова и њена унутрашњост треба да доликује намени, а 

уједно да подучава вернике преко уметности. Раскошни ентеријери данас су 

фрагментирано сачувани, можемо их препознати преко мозаичног рада у Риму, Равени и 

Солунској цркви. И овде процес стилизације је интезиван, потпомогнут мозаиком, као 

технике које иду у прилог таквих посвећености. Затим у први план се показује 

спиритуалност Хришћанских идеја, стилски базирана на старој паганској иконографији. 

Тенденција је, као и у архитектури, да се преузму само оне теме погодне за нову веру 

.Мозаик може да се изводи на подове и зидове у црквама; овај први брзо се ослобађа од 

представе религиозних тема, непријатно је газити по таквим представама, и ићи ће на 

формирању чисто декоративних радова. Онај други, зидни мозаик, заблистаће у сјају 

брјних представа на тему и ликова значајних за хришћанску догму. Поред фрагментарно 

сачуваних мозаика из првих векова хришћанства, може се видети богати програм теме и 

ликова. Симболика представа има хришћанску комотацију, али као целина, потпуно је 

јасна веза са паганским представама присутних у касноримској уметности. 

На територији Републике Македоније поред досадашњих сазнања, пронађено је више од 

200 базилика, док ближе је ближе истражен само мали део њих. Ипак, слика  

ранухришћанске Македоније, иако фрагментарна, прича о значају који она има за 

проширење Хришћанста на широки европски оквир. Почеци су обавијени магловитим 

велом над претпоставком да  је апостол Павле после боравка у Солуну, средином првог 

века, можда прошао и низ Стоби, где бележимо постојање моћне јеврејске зајденице у 

граду (познато је да иницијално ширење Хришћанства ишло преко Јевреских заједница 

присутних на широком подручју мале Азије и Балкана). Касније знамо за Еразма из 

Антиохије, мученика који је страдао у прогонама Хришћана од стране императора 

Диоклецијана. Иаоко је умро у Италији, трагови његовог проповедања дуго су 

инспирисали новохришћанске житеље Лихнида, тако да у подножју Габавског Брда, у 

непосредној близини Охрида, сачувани су остаци ранохришћанске базилике из Vвека, а 

касније је била изграђена и пећинска црква посвећена Св.Еразму. 

Позиција Македоније на путу Хришћанства од Истока ка Западу, свакако је условила брзо 

повећање броја верника, тако да се са њеним официјализирањем 313г., брзо на њеном тлу 

формира значајна црквена организација, са моћним епископским средиштима као што су: 

Стоби, Скупи, Хераклеј, Лихнид и Баргала. Учешће Стобског епископа је забележено на 

Првом екуменском скупу у Никеји 325 г. Колико да су се мењале у току наредних векова, а 

понекад и њихова имена, територија Македније углавном је припадала префектури 

Источног Илирика. 

Подела на Источно и Западно римско царство 395г., формално ће  санкционисати бројне 

несугласице произашле премештањем престонице из Рима у Констанинопољ (Цариград)  

330г. Поново, на раскршћу, Македонска епископија гравитира између два моћна средишта, 

Римског папе и Цариградског патријаха. На почетку верни Риму, полако крајем V века, 

под утицајем Солунског намесништва, епископије ће прећи  у сферу цариградских 

црквених кругова. 

Полититке поделе понекад су узроковане и поделом уметничких концепата и утицаја, па 

колико да је ранохришћанска уметност  интернационализована и блиска за далеким 

подручјима, често се сматра да су у овом периоду постојала три главна уметничка 

подручија: Латински Запад, Блиски Исток и Исток (Тракија, Македонија, Грчка и Мала 
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Азија). Гавна жаришта уметничких струја за последње подручје су Цариград и Солун, као 

њихови емитери дубоко на Балкану. Оно што се у Македонији сачувало из 

ранохришћанског периода има своју аналогију на подручја која су јој блиска, а понекад су 

уметничка достигнућа  на врху скале достигнућа и не заостају за водећим центрима. 

Сложени просторни концепти конхалних решења у Охриду, пространост базилике и 

декоративних пластика  Стобија, керамички рељефи у Виничко Кале, као и мозаични 

радови у Хераклеји, све то носи уметничка продукција у Македонији из ранохришћанског 

периода на врху уметничке продукције у широким европским оквирима, у време када се 

гасила антика и у исто време рађала једна нова епоха, епоха средњег века. 

СРЕДЊИ ВЕК 

ВИЗАНТИЈА 

Метаморфоза је термин који се обично користи да би се објаснила трансформација Римске 

империје у Византијско царство; метаморфоза изражена преко промена територијалне 

распрострањености, језика и политичких веза. Дубоке промене настале су као резултат две 

крупне одлуке императора Константина Великог: прихваћено је Хришћанство и пребачена 

престоница у мало место на Босфору – Визант, Нови Рим, Константинопољ, Цариград, 

Истанбул, све су то имена за град који ће водити и подстаћи културни развој балканских 

народа током миленијумске историје. 

Но, још на почетку треба указати да, када се говори о Византији и Византијском царству, 

ми заправо користимо термин успостављен од савремене историје. Наиме, држава са тим 

именом никад није ни постојала, уместо тога, грађани тако моћне империје себе су 

називали Римљани – Ромеи и себе су сматрали достојним наследницима Римске империје. 

Ипак, како је време пролазило, промена престонице из Рима у Цариград проузроковала је 

трајне промене политичких и културних услова у источном делу царства. Подела Римског 

царства на Источно и Западно се догодила 395.г. Већ на почетку VII века, може се рећи, да 

се завршила трансформација Римске империје у нову државу. То је било подручје на коме 

доминира грчки језик, који полако потискује латински из официјелне употребе у 

границама царства. Једна од основних карактеристика царства је да царска власт доминира 

над црквеном, зато што је цар божји представник на земљи. Са друге стране, Западно 

римско царство под налетом Теодорика престаје да постоји 476.г. 

Конвенционални датум за Византију се сматра 324.г., година претварања старог Византа у 

Константинопољ као престонице Римске империје, и 1453.г., година освајања града од 

стране Турака Османлија. У овом временском периоду, Балканско полуострво је подељено 

између Византије и средњевековних Балканских држава, од којих су се најдуже одржале 

Бугарска и Србија. Случај Македоније је специфичан, зато што она најкраће успела да 

формира државност, преко конституисања Самуиловог Царства (976.-1018.г), које је за 

престоницу имало Преспу, а касније Охрид, а оно је обухватало територије насељене 

Македонским Словенима. Кратка државност није смањила улогу Македоније у формирању 

културног миљеа средњевековне уметности балканских народа. 
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Тешко се може дефинисати продукција која се може назвати национална уметност, зато 

што је средњевековна уметност балканских народа много више интернационална, него 

национална. То је резултат чињенице да су у основи ових уметничких концепата форме, 

технике и садржине византијског порекла. Значи, проблем представља трасирање 

националне уметнсоти, услед силног византијског утицаја, као и услед промена граница на 

Балкану у средњем веку. 

Основне карактеристике византијске уметности 

На први поглед Византијска уметност се, можда, чини једноличном и статичном, 

уклопљена у норме установљених уметничких концепата. То потиче отуда што се 

византијска естетика труди да у уметничким делима искључи пролазност и ефемерност, а 

задржи типичност и трајност. Оно што је остављено у наследство треба да се чува, оно што 

је традиција искристалисала као погодно и прихватљиво нема потребе да се мења. Овакав 

концепт иманентан је целокупној уметничкој историји Византије, производи трајност у 

уметничком деловању, са крањим циљем да се јасно препознају типичне форме у њему, 

које се на први поглед тешко временски детерминишу. 

Типична византијска црква је уписан крст са куполом. То је градња са укрштеним 

сводовима у горњим деловима, у чији центар се издиже купола. То је основна тема на којој 

ће бројни средњевековни градитељи исказати своје замисли и способности. 

Важан сегмент византијске уметничке продукције су иконе. Одсуство скулптура у 

византијској уметности ће отворити простор за дубоку и обимну пенетрацију икона у 

византијском друштву. Иконе могу да буду чудотворне, исцељење, често се повезују са 

различитим веровањима, па се понекад третирају као свети предмети. 

Рановизантијска епоха 

Епоха Јустинијана узима се као крајња тачка метаморфозе Империје и почетна тачка 

византијске уметничке продукције. Ранохришћански период, често, може бити подељен на 

касноантички; док се време од VI века делити на рановизантијско, а владање Јустинијана 

(527-65.г.) се сматра почетном тачком византијске уметничке продукције. Такав став 

потиче од промена у неким областима уметности које ће касније бити полазна тачка за ону 

уобичајену византијску уметност. Ипак, колико радови изгледали чисти и постављени на 

новој основи, далеко су од јасних и хомогених нових концепата. Наиме, Јустинијан се 

сматра последњим Римским императором. 

Јустинијанова црква Св. Софија у Цариграду дуго ће бити инспирација уметника у 

вековима који следе. Њена небеска купола ће ставити круну једном периоду развоја. Јавља 

се тенденција једне куполне градње са софистицираним ентеријером, при томе, долази до 

замене једноличних простора рановизантијских базилика. Св. Софија у Цариграду је 

јединствено дело, једно од неколико који стоје у врху свих архитектонских остварења у 

човековој историји, то је тешко поновити и зато је њена улога у византијској архитектури 

ограничена. Почињу да се комбинују изглед базилике са куполним покривањем. Сматра се 

да архитектура VI века постаје основа средњевековне византијске архитектуре. 
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Промене се могу пратити и код скулптура које се темеље на изради рељефне скулптуралне 

декорације. У архитектонској пластици се напушта капител акантусовог лишћа и израђују 

се декорације са различитим геометријским и флоралним преплетама које се простиру као 

чипка на површини. 

Мозаик је медијум који ће доживети значајан развој у VI веку. Стилска постављеност 

мозаичних представа може се сагледати преко два одвојена правца, и то, она што се још 

држи античке традиције класичног натурализма и она што преферира стилизацију као 

начин дистинкције од паганске прошлости. Значајно место у иконографским програмима 

добијају ктитори, представљени као патрони цркве. 

Ипак, укус антике није потпуно напуштен у неким деловима са религиозном конотацијом. 

Мешање традиције и иновација ствара комплексну слику уметничког деловања у VI веку, 

условљену пространом Империјом  у којој делују бројне радионице, као и то да код 

ктитора још постоје љубитељи класичне традиције, шта год они припадају једној другој, 

паганској прошлости. 

Период иконоборства (726-843.г.) 

Када се за Европу од IV до VII века каже да је „топионица народа“, то је, свакако, у 

контексту дубоких етничких промена проузрокованих великим кретањима народа на њеној 

територији.  

Понекад се за средњи век каже да је „мрачно доба“ и при том указује на стагнацију и 

ограничења. То произилази из недовољног познавања достигнућа у средњем веку, која 

никако не могу да се обухвате термином „мрачно доба“. Ако за неки временски период на 

Балкану и уједно Византију може да се употреби овај термин је период иконоборства. 

Најзаслужнији за све то су Словени. Идући дубоко у византијску територију они ће 

срушити стари државни систем, а са тим и уметност и културу која се развијала на овим 

подручјима. 

На ово се надовезују и крупне промене у византијском друштву, преко његовог уређења са 

теме (војно административни окрузи), са којим јача моћ и улога крупних војних феудалада 

– стратега, као управитеља тим регионима. Са тим се коначно напушта државна структура 

Римске Империје и уводи типична византијска војно-политичка аристократска структура. 

Оваква реорганизација је делимично резултат великих војних претњи са којима се 

суочавала Византија са свих страна. Зато се сматра да борба против икона (иконоборство) 

била вођена војним циљевима, да би се осигурале војне позиције у источној покрајини, где 

су становници били Хришћани и сматра се да је употреба икона смерница паганског 

идолопоклонства и да је противна исконској хришћанској традицији. На ово схватање, 

свакако, утиче и успон исламске религије. 

Значи, више од једног века (726-843.г.) је забрањена израда ликова светаца, религиозна 

уметност као главни индикатор уметничке продукције ће бити у застоју и може се рећи да 

пролази кроз период свог „мрачног доба“. 

Ово не може да се каже за архитектуру, која наставља да буде носилац крупних стилских 

промена. Наиме, у овом периоду настаје прелаз од грандиозних базилика са куполама из 
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јустинијановог периода ка скромним црквама са уписаним крстом из IX века. Остаје да 

констатујемо да главни тип цркве у овом периоду подразумева пространу градњу са 

квадратном основом, са компликованим ентеријером у чијој средини се формира крстато 

језгро са сводовима, а у њиховом пресеку је велика купола. Неколико оваквих цркви ће 

значајан утицај на архитектуру у наредним вековима. Митрополитска црква Св. Софија у 

Солуну је једна од њих. Са сличним концептом је и црква Св. Николе у јужним деловима 

Мале Азије, као и Успење Богородице у Никеји, Св. Климент у Анкари, итд.  

На иконофобију византијских царева коначно је био стављен крај 843.г., када Теодора, 

удовица последњег иконоборског цара, ревитализира одлуке са VII васионског сабора 

одржаног у Никеји 787.г. и враћа употребу слика у хришћанској религији. Све је то било 

праћено величанственим процесом који се одвијао испред цркве Св. Софије у Цариграду, а 

био је означен као „ тријумф православља“. 

Средњевизантијски период (IX-XII век) 

Дуго је трајала културна трансформација Словена у новим подручјима, и они су постепено 

прихватили византијску културну традицију, да би средином IX века у целом свом сјају 

заблистала нова, грчко-словенско културна симбиоза створена у оквиру Византије. 

Променљивост политичких граница међу Балканским државама заснована на формалним  

оквирима њихових култура у различитим епохама, зато што је Византијска културна сфера 

функционисала  као истински комонвелт Балканских народа. Два кључна елемента 

отварају пут за овакав развој – Хришћанство на Словене, симболично преточено у акт на 

покрштавање Бугарског цара Бориса из 864г, а кумовао је византијски император Михаил, 

и њихово описмењивање према Латиници и Ћирилици. И обе добијене остају животворне 

преко преко дела Солунске браће Ћирила и Методије, као и њихових ученика Климента, 

Наума, Горазда, Саве и Ангеларија. То су словенски првоапостоли и њихово дело 

поплавиће Балканске просторе. Плиска и Преслав, са својим монументалним дворцем и 

просторне цркве у Охрид са старим манастирима основаних од словенских светитеља су 

сведоци за ово епско време. 

То је епско време и за Византију, време за културну обнову и просперитет, доба Варда 

(ујак Михаила III) – као обновитеља за изучавање класичних студија у његовој високој 

школи, и Патријарх Фотиј и његова позната библиотека као скуп културне елите у 

Цариграду. Оставивши за собом и иконоборски уметнички пост, следи средњевизантијски 

период пун самопоуздања и префињености. Колико да су погледи окренути на славни 

Јустијанијски прериод, овог пута покровитељи уметности немају моћ да понове размере па 

су нове цркве скромније димензије, сликарство се претежно окреће према јефтинијим 

техникама полако напуштајући мозаик давајући предност на живописности, а декоративна 

склуптура задовољава употребом сполиа или обнављања по неким старим обрасцима. 

Промењена социјална структура оствариће шира ктиторска иницијатива што ће 

обезбедити дисперзију креираних дела у овом периоду. Раме уз раме стаће ктиторства 

царева и њихових градитеља у манастире као Пантократор (данас Зејрек Џамије) у 

Цариграду, са самоуким изведбама као што је монах Ефтимиј, који је, према житије, сам 

израдио манастирску цркву код Перистери ( у близини Солуна). Но, ни код једног, ни код 

другог не недостаје префињеност и дубок духовни садржај у њиховим делима. Тако да 

царски манастир Неа Мони на острву Хиос, је само део низа уметничких достигнућа, 

укључујући и манастире настале залагањем и средствима ниже аристократије и донацијама 
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побожних верника, као манастира Хасиос Лука и Дафни ( у близини Атине) па заједно 

данас они су важно дело  светског културног наслеђа. 

Битна карика византијске културе је монастицизам, као тенденција за формирање 

манастира и то је цео један спектар начина и форми. Било да се ради за бројне градске 

манастире (Хора у Цариграду) или за недоступне пећинске цркве у близини Русе, као 

екстреме које је формирала слика византијске манастирске културне ризнице. Понекад 

манастири настају ради настојања њихових оснивача – да се физички отргну од 

цивилизованих живота и да се у миру посвете молитвама. Слава и печат оснивача 

условили су такве издвојене оазе да су их претворили у велике комплексе, изграђене и 

обнављане  до данашњег дана (Св. Јован Рилски, Св. Гаврил Лесновски, Св. Јоаким 

Осоговски, Св. Прохор Пчињски, Бачковски Манастир). Понекад то су моћни управни 

центри (Манастир Пећка Патријаршија), а понекад су то изоловане средине тешко 

доступне за обичне људе ( Пећински манастири који су укопани у стенске масиве на 

Кападокији, Метеорски манастири постављени на врху вулканских масива). Свакако је 

слика византијског монастицизма незамислива без два највећа његова центра – Битинија у 

близини Цариграда и Свете Горе. Ако у Битинији скоро ништа није сачувано, онда Света 

Гора је данас мистична оаза у којој се чувају миленијумске традиције уграђене у 

двадесетак великих манастирских комплекса. 

Уметност која је настала у току три века (IX – XII век) описује се једнако као 

средњевизантијска. И сама добија додатке према династијама које су означиле овај 

временски период, па прва половина се зове „Македонска Ренесанса” према теме 

Македонија, одакле потиче оснивач владајуће династије Василије И, а уметност у другој 

половини се назива Комненска, према династији Комнена. Термин „Македонска 

Ренесанса” је дат од истраживача са намером да се нагласи велики интерес античког 

достигнућа са саглашношћу наравно за обновљени систем образовања. Ипак нека дела су 

остварена у мозаику у Цариграду Св. Софија, где се јасно у први план појављују 

карактеристике портрета царске представе, што их приближавају класичним античким 

обрасцима, не може да се каже са смишљеним и јаким преокретом према античким 

прототиповима у другим делима овог времена. Зато овај период прецизно се дефинише као 

„Македонска обнова” према вољи уметничке продукције у новим условима. 

Архитектонско стваралаштво овог времена препознаје појаву цркве са уписаним крстом у 

своја стандардна издања. То су мале грађевине са комплексним ентеријером и 

декоративном спољашношћу. Промењени контекст у архитектури се дугује већем броју 

фактора социјалне и практичне природе. Док су Јустинијанове простране грађевине биле 

јавне, цркве из средње византијског периода биле су приватне, тј. за ограничену употребу 

мањем кругу људи. Најважнија црква од времена обнове Цариградска црква Неа, била је 

срушена на крају XV века тако да за њен изглед знамо поред неколико њених сачуваних 

описа и скица. Она је имала пет купола унете у структурни систем на уписаном крсту, а 

значајна је зато што је утицала на многе касније грађевине, па се претпоставља да је баш 

црква Св. Пантелејмон из Нерези копирана према обрасцу од Неа. Инвентивне варијанте 

основне шеме уписаног крста спознајемо преко значајних остварења код неколико цркви у 

Цариграду, Солуну, Атини и на другим местима у византијском кругу. Вредно је 

споменути Струмичку цркву Св. Петнадесет Тиверополски Мученици као једну од првих 

јасно дефинисаних решења типа са уписаним крстом. Векови који следе не носе крупне 
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промене архитектонског концепта, само може да се прати већи интерес за спољни изглед 

цркве, што резултира већом употребом декоративне апликације изграђене од цигле и 

распоређене по површини фасаде. 

Типично за црквене просторне концепте поставиће се граница за одређеност сликарских 

програма унетих у њихову унутрашњост. У цркви „Микрокосмос” уноси се божанствена 

хијерархија преточена у цонцепт за постављање Христоса на највишље делове куполе,  

Богородица у шкољци, велики празници као сцене из живота Исуса на горње делове 

зидова и доње делове галерије светитеља. Као што дефиниција обрасца у архитектури не 

производи једноличну архитектуру, тако и “Хијерархијска формула” не даје униформисано 

сликарство, засновано само на већ познатим моделима и решењима. Напротив начела 

религиозних мисли била су проткана идеалима лепоте представљајући Царство Божије 

хармоничном формом и бојом. Тако, манашки идеали проткани су ликовном техником са 

суздржаним линијама и компактним фигурама у манастирима Хосиос Лука, Неа Мони 

биће замењен класичном инспирацијом великих тела, недопуњени експресивним 

третманом ликова Дафни, Панагија Халкеон (Солун) и Св. Софија у Охриду. Ова друга 

групација, поставиће основе за сликарство у епохи Комненима. 

Мали је проценат сачуваних ликовних представа од XVII века у Цариграду, па за добијање 

јасније слике стилског достигнућа тога времена треба да се пореде сачувани мозаици и 

фреске – представе кроз цркаве у Русији, Србији, Кипру, Грчкој, Кападокији, Италији, и 

најзначајније оне у Македонији. Нерези и Курбиново се везују за византијску уметност 

исткануту људском сензибилношћу и преточену у складу са линија, форме и боја. 

Касновизантијски период  (XIII-XVвек)    

Тринаести век је време када снажно византијско ткиво почиње еродира.Крхко савезниство 

Византије са Крсташима биће прекинуто за време Четвртог крсташког похода 1204. г., 

Византија губи главни стуб њене структуре-Цариград  пада у руке Крсташа.У то време 

нестабилних граница и привремених савеза, улогу престонице преузимају други центри са 

новим династијама као претенденти да врате Византију на стари пут.То је породица 

Ласкарис у Никеји ( Изник), Комнено-Дука у Арти, Асеновци у Велико Трново, Немањићи 

у Расу. У политичкој полифонији своје место добија и стилска полихромија, као део 

новоформираних културних сфера. Никејци остају верни византијском наслеђу; истим 

путем крећу се и нови владари Друге Бугарске државе, правећи од престонице Трново 

балкански културни центар, а манастир Бојана (у близини Софије) је алка у уметничкој 

ризници светског  наслеђа. Епирски владари спремни су да прихвате део западне културне 

добити, али у одређеним сегментима, оставиши притом здраво византијско културно 

језгро; тако једна значајна мрежа културних веза циркулираће објединивши Арту, Охрид, 

Берат. У старој Рашки, Немањићи прихватају хибрид, спој старих романичних традиција 

из Приморја (Котор, Будва, Бар, Улцињ), унетих у архитектури и византијске ликовне 

садржине иманентне у живопису (Манастир Студеница, Милешева,Сопоћани).                                                                                                                   

Године 1261. када Византија стаје на своје ноге,  Цариград ће обновити изгубљени сјај 

поново у рукама Византијаца. Његово вођство објединиће културне елите у градовима које 

смо споменули. Солун ће исто тако да преброди немирна времена и у XIV веку биће 

средиште многих политичких и културних дешавања. Али културна „ренесанса“ није плод 

политичке моћи,зато што је јасно да сада Византија иде према своме крају. Нови 

балкански владаоци како год били у културној орбити Византије, пратећи знаке слабости 
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хтели су да буду њени наследници. Ту су и војске Крсташа које са својим моћним 

упориштима нараније византијске територије (Пелопонез, Родос, Крит), места одакле и 

даље контролишу трговачке путеве. Али, Турски главатор Осман, стационираће своје силе 

у Никеји и у Бурсу, на југу Цариграда,одакле је лако могао да прати и искористи 

дезинтеграцију царства.   

                                                                                                                                                      

Уметност  у време Палелога, као што се назива творевина у овомм задњем периоду 

процвата византијске уметности, поново је испуњена обновом и одушевљавањем 

прошлости. Нова ситуација је специфична, зато што шестодеценијско одсуство Цариграда 

из уметничких сцена, настало услед латинске власти у граду, условиће јачање многих 

културних центра у удаљеним областима (Арта, Никеја, Мистра, Охрид, Несебар). Њима 

се приписује укус који преферира декоративан третман у уметностима. Асиметрија ће 

истиснути равнотежу у композицији, питорескност замениће ритмичност. У архитектури 

ће се створити свет неочекиваних форми и композиција, склопљених у динамичку игру 

силуета. То је еклектична архитектура, која ради са више типова цркава, а уједно зна и да 

направи необичне и нове просторне симбиозе засноване на старијим моделима. Колико год 

се тражили извори оваквих форми у делима саграђених у престоници у претходним 

периодима, акценат који добијају у уметничкој продукцији у последњем раздобљу, указује 

да су они стигли у Цариград из провинције.                                                                                                         

Поштовање према наслеђу је основни импулс који ће подстаћи обнову старих грађевина. 

Тако, уместо да се граде нове, ктитори ће проширити старе грађевине; такав је случај са 

цариградским: Мнастир Константина Липса, Хора, Вефа Килисе, Памакаристос итд. У 

новим грађевинским иницијативама, примећена је улога коју добијају места за сахране, 

смештена у сложеним прострним комплексима. Ту у аркосолиуме за сахарну своја места 

ће добити склуптурална декорација у неким примерима са извајаним портретом светаца, 

указујући  да у Цариграду још постоје добре скулптуре.           

 

Динамични пропорцијски склопови  црквених ентеријера обезбедиће добру подлогу за 

софстициране сликане декорације. Монументални стил оформљен у средини XIII века у 

црквама Србије (Милешево, Согоћани) уступиће место динамичкој структури  истканој 

кроз масивне форме, кретања и боје, присутан при крају тог века, понекад означен као 

„рана ренесанса Палеолозита“,а најзначанији пример је укомпониран у сликарству 

Св.Климента (Св.Богородица Превилептос) у Орхриду. У првој половини XIV века 

експериментални и емотивни израз у раној фази, прећиће у префињен и елегантан 

„класицизам“, разрађен са академском прецизношћу и доследношћу. Најбоља дела у овој 

фази су у цариградској Хори,  и у солунској Св.Апостоли. Отуда ће се то пренети на бројне 

цркве у Македонији и Србији, са енциклопедијском мунициозношћу  у зависности од 

расположивог простора биће пренешено стотинак тема и ликова значајних за 

хришћанство.                                                                                                                                       

                                

Префињени  ликовни аранжмани испуњени хуманизмом о ранохришћанској уметности 

срешће своју опозицију  у теолошкој догми монашког кретања Исихасти, од средине XIV 

века, који се противе одсликавању реалне стварности и који теже да достигну њихову 

ирационалну представу стварности. То ће резултирати  опадањем нивоа уметничке 

реализације и водиће ка кодификацији религиозног сликарства, више посвећено 

елаболирању теолошких принципа него презентирању  уметничких аспетака.                                                               

У 1371 г., у боју на реци Марици, краљ Вукашин и његов брат Угљеша пашће у налету 



31 
 

моћне турске војске, и јасно је да је отворен пут новим владарима Балканских земаља.До 

краја века, једино краљ Марко успеће да створи привидно примирије, као последњи зрак 

наде пред нове освајаче.  

 

Последњи културни бастиони византијске традиције су: Морејски деспота, Моравска 

Србија, Влашка и Молдавија. Тако цркве у Мистри на Пелопонезу, манастири у долини 

реке Мораве и манастири у области Буковина су степенице по којима се уздизала жива 

уметничка продукција. Када се 1453 г. изгуби последња битка за престоницу, Цариград ће 

подлећи војсци Мехмеда II Освајача, раније византијске територије већ су биле у оквиру 

нове Балканске империје-Османилске империје. Дуготрајни сукоби оставили су записе, 

али и легенде о тешким временима, и данашњи замкови поносно подсећају на извојеване 

победе (Бран, где је живео гроф Дракула, Корвинести).Тако су румунске земље биле задње 

пребежиште Балканских народа,и тамо ће се појавити бројне личности, носећи са собом 

кодове византијске естетике.    

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Македонија, преплављена немирним водама средњог века, дели судбину немирних 

времена, жигосана мачевима војске и владатеља који су желели да имају ово парче 

балканске земље. И када је била на граници војно-политичке историје, она је успевала да 

се уздигне на врховима кулурно-уметничких историја. Тако, од друге половине  деветог 

века почиње епопеја Македонског средњовековног културног наследства, као део светлих 

страница средњовековне Европске културе. Солунска браћа Константин (Кирил) и 

Методиј, пре путовања у познатој мисији у далекој Моравској (Чешка и Слобачка), радили 

су у Македонији. После њихове смрти и завршетка мисије у 886. години, њихови ученици 

Климент и Наум се враћају да продуже њихово дело на македонској земљи. Словенски 

универзитет у Охриду, дуго после њихове смрти одржава њихове просвештенске 

традиције, прелази у Охридску књижевну школу, ствара бројна дела написаних на 

Глаголици (Асеманово евангелије, Зоографско евангелије итд.). Ту су почеци првих дела 

повезаних са уметношћу Македонских Словена, пренесени преко архитектонских креација 

триконхалне цркве, као суптилна решења дубоко укорењена у старе хришћанске 

традиције, али и са сазнањем за савремене трендове покрај архитектонских решења. 

Пропаст Првог бугарског царства отвориће пут стварања моћног Самуиловог царства, као 

државне творевине са престоницом прво у Преспи, а негде после 1000 година у Охриду. 

Иако са кратким веком (976-1018.год), Самуил утемељује државотворне традиције, које су 

после тога биле дуго времена инспирација Македонских Словена. Охридска патријаршија, 

после њега смањена на архиепископију, дуже време је била кохезивна сила која је неговала 

успомене на овај значајан период. Мало касније, у 12 веку, охридски архиепископи темеље 

своја права на основу акта Јустинијана Прима, као покушај стварања једне јаке 

аутокефалне црквене организације. Уметност овог времена је само фрагментално сачувана, 

али и оно што је остало, сведочи за државотворне концепте у њеној садржини. Када је 

саграђена грандиозна црква посвећена  Св.Ахилу у Преспи (после 986г.), била је у форми 

простране базилике, на начин који је повезује са просторним концептима градње првих 

хришћанских царева. Са сличним концептом била је започета и катедрална црква 

Св.Софија у Охриду. Самуил није успео да је заврши, али велики ктитор после њега 

архиепископ Лав, у сликовном програму је оставио посебно место за словенске 

првоапостоле Св.Кирил, Св.Климент и вероватно Св.Методиј. 



32 
 

Стабилна византијска власт за време XI-XII века, отвориће простор за просперитет и 

реализовање значајних дела, насталих у Македонији. Архитектонско стварање, сагледано 

преко граћевине у Вељуси и Нерези, дозвољава да изведемо широке закључке о значајним 

остварењима на балканским просторима. Сликарство у ово време нуди јединствену 

могућност да се хронолошки детектује развој суштине византијске иконографије, док ће 

уметност времена Комнених, свој најприкладнији израз добиће у Нерези и Курбиново, 

који су врх ликовних достигнућа у византиској уметности.  

Ремек дела у Македонији из XII века, условиће да се дуже време следи у XIII веку њихов 

Комненски стил, пазећи на тај начин традиционализам и савест великих достигнућа, у исто 

време када се у друга подручја византијске културне сфере формирају нове ликовне 

концепције. Поново ће бити неопходни велики сликари  да се расчисти са посткомненским 

стилом и да се уобличе величанствена достигнућа као она на Михаил и Евтихиј у 

Охридској Св. Богородици Перивлепти крајем XIII века.  

На војно-политичком плану XIII век је покривен бурним устанцима. Македонија је била 

мета војскама Крсташа, Бугара, Никејаца и Срба, али изгледа да најзначајније политичке 

инпликације имају Епирци. У моћном Епирском деспоту, охридска архиепископија је била 

водећа црква, а њен архиепископ, велики правник Димитриј Хоматијан (1271-1234г.) је 

прогласио Теодора Анђела за солунског цара. Добро је позната његова преписка са 

никејским патријаршем Германом II и несагласност у вези овог чина. Судбину 

византијског престола је одлучила позната Пелагонијска битка у 1259. год. То је у ствари 

била битка за град Прилеп, где су никејци победили и као што су историчари записали, 

битка 1261. г., за ослобођење Цариграда од Латинске власти била само споредна епизода у 

упоређењу са првом битком. 

Крајем XIII и у првој половини XIV века, Македонија је била подељена од Византије и 

Србије. Од 1284. до 1334. год, освајања српског краља Милутина повлаче граничне линије 

северно од Лукова, Дебреца, Железнеца, Велеса и Штипа. Српски владар Душан са војним 

маршом 1334. год. успева да завлада целом Македонијом, састав који је трајао до његове 

смрти 1355. год. његов син Урош је попустио нападима моћних феудалаца и тако 

најмоћнији од њих, Волкашин га је принудио да га призна за краља и сувладара после 1365 

год. После битке код реке Марице 1371. год., Македонијом влада легендарни краљ Марко, 

њен последњи хришћански владар. 

У овом последњем периоду политичка подељеност није условила и уметничко подељење. 

Напротив, у овом периоду можемо да документујемо велики развитак уметности (Солун, 

Св.Гора, Охрид, Скопље итд.). На основу великог броја сачуваних споменика, можемо да 

кажемо да крајем XIII и почетком XIV века се познају специфичне архитектонске форме 

епирско-македонске грађевне стилске групе (Св.Климент, Св.Јован Канео, Св.Никола и 

Св.Димитрија у Прилепу, Св.Горги у Старо Нагоричано итд.). Од четврте деценије XIV 

века као посебни стилски ентитети се формирају цркве Св.Архангел у Штипу, Лесновски 

манастир Св.Никола у Псачи и Марков манастир. 

Наративност у сликарском програму македонских цркви за време Палеолозита, отварају 

врата за преточење поетских химни посвећених Богородици у сложеном теолошком 

програму сликарства у нартексима (Св.Богородица Перивлептос, Лесновски манастир). 

Поестки одређено сликарство ствара  појаву нових тема византијског сликарства, а њихова 



33 
 

преференција код сликара у Македонији може се приметити преко композиције Небески 

Двор (са представом Христоса и Богородице у царској одећи).  

Јован Теоријан, сликар спрата нартекса Св.Софије у Охриду и његови ученици остављају 

велики печат фреско-живописа средином друге половине XIV, док се као један од 

последњих великих мајстора сматра митрополит Јован, из Прилепског манастира Зрзе, 

који је живописао цркву Св.Андреја на реци Треска код Скопља. 

После смрти краља Марка 1395. год., наилази нов управни систем турске империје, где 

нови владари, припадници других религија, нису имали интерес да продуже ктиторске 

иницијативе од богатства средњовековне прошлости. У одсуству значајних народа, 

мајстори се селе на север, а уметничко стварање повезано са хришћанском уметношћу 

убрзо прелази у сферу скромног занатског умећа и понављањем модела славне прошлости.   

ИСЛАМСКА АРХИТЕКТУРА И УМЕТНОСТ 

Арабескама се називају сложени декоративни обрасци са биљном и геометријском 

орнаментиком. 

Ова религија је никла у песковитим пределима Арабије насељених бедуинским племенима. 

Мухамед Ибн Абдулах је 610.г. примио серију Господњих откровења. Оваква сазнања ће 

пренети на житеље града Мека, а његове речи биће записане од стране следбеника и око 

650.г. настаје Света књига Куран. 

Основне карактеристике исламске уметности 

Велика су достигнућа које је исламска култура остварила у области архитектуре. Као 

најпознатији објекти се јављају џамије. Њихово име долази од арапске речи „масџид“, а 

означава место где се пада на колена, или место за окупљање. Ови верски објекти 

обезбеђују место за заједничку молитву. Основни прототип функционалних потреба 

садржаних у структури џамије је Мухамедова кућа у Медини.  

Ако се ислмска уметност упореди са уметношћу европских земаља, изгледаће као 

супротан свет. Основна разлика је у концепту религијске градње. Хришћанска црква је 

постављена као божја кућа и унутрашњи распоред треба функционално и симболички да 

задовољи основне потребе литургије. Са друге стране, џамија се темељи на концепту 

орјенталне куће која треба да обезбеди простор за заједничку молитву верника. 

Орјентација у градњи цркве је у правцу исток-запад, док се џамија гради у правцу север-

југ. Код прве акцената је на олтарском простору, док је код друге на михработу, месту 

одакле се чита Куран. Такође, разлика је у томе што унутрашњост исламских верских 

објеката чине бројни декоративни ефекти. 

Уметничка епоха у исламској уметности 

Исламска уметност поседује различитост основнох култура које је преносила, као и 

отвореност према многим утицајима који долазе споља. Сасвим је природна ова 

констатација, зато што треба имати у виду да је то била уметност која се практиковала од 
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Блиског Истока до северне Индије, од северне Африке до Шпаније и Балканског 

полуострва и то у временском периоду од VII до XVIII века. 

Најстарија исламска уметност је повезана са династијом Омајадита. То су наследници 

Мухамеда. Симболи потчињених култура, хришћанске и персијске нашли су своје место у 

новој уметничкој симбиози. Велика џамија у Дамаску (Сирија) ће бити изграђена на 

рушевинама старе ранохришћанске цркве Св. Јована, прихватајући основни план старије 

цркве са неопходним прилагођавањима које је захтевала исламска религија. У светом делу 

Јерусалима, у Мореји, где су претходно били Соломонов и Иродов храм, над светом 

стеном, била је подигнута џамија Купола над стеном. Необично за исламску архитектуру, 

носила је симболе веза са хришћанским мартириумима. То је био исламски пандан 

хришћанске цркве и јеврејских храмова у Светом граду, изграђен над стеном. 

Грандиозна епопеја исламске уметности ће предложити нови пут благодети нове династије 

Абасида (750-1258.г.). Стара престоница Дамаск, ће бити замењена Багдадом и Самаром, 

градовима на реци Тигар. Тако, на месту старих античких образаца ће нићи модели 

креирани дубоко у азијској степској култури. Једноставна конструктивна форма лукова ће 

бити разбијена у више лучних сегмената. 

Шпанија ће бити живописна оаза исламске уметности, са остварењима која су у врху 

светских уметничких достигнућа у средњем веку. Велика џамија у Кордоби, настала од 

665 субова повезаних са двоспратним лацима је успешан спој римског градитељског 

искуства и исламског укуса за декоративни третман ритмичких једноличних пркобројних 

понављања. Ислам ће наћи своју најфасцинантнију форму уметничког изражавања 

преточеног у Црвену палату – Алхамбра из XIV века. У овој грађевини, декоративна 

исламска фантазија ствара атмосферу неодољиве префињености. Отворена дворишта са 

фонтанама, заједно са раскошом у султанским дворанама једна је од највећих достигнућа у 

цивилној архитектури у исламском свету. 

За време Селџука уметност ће доживети велики полет. 

Турци заузимају престоницу 1453.г., директно ступајући у контакт са највећим 

остварењима византијске уметности и архитектуре. Та дела ће одредити пут промена које 

ће претрпети исламска архитектура. Највећа инспирација је Јустинијанова црква Св. 

Софија у Цариграду. Мимар Синан, односно мајстор Синан, „османлијски Микеланђело“ 

је главни катализатор промена. Османлијска уметност ће пренети кодове исламске 

уметности на Балкан. 

СРЕДЊИ ВЕК ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА 

РОМАНИКА 

У периоду од V до VIII века присутна су бројна етничка дешавања у деловима Западног 

Римског царства, полако почињу да се стварају контуре новог европског краљевства и 
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народа који ће бити обухваћени њиме. Главну улогу су имала немачка племена која су 

водила међусобну борбу на крају VIII века. Фрања је успео да створи моћно царство, у то 

време највеће на европском тлу. Карло Велики је 800.г. од стране папе проглашен за цара, 

са чим се продубила подела Византије. После тога су се појавила два Хришћанска царства. 

Византија је још полагала на римско наследство, док је нови владар у савезу папа хтео 

преко веза са старом римском традициојм да се наметне као настављач хришћанског 

римсог наследства. После смрти великог владара његово царство се распало. Овај период у 

уметности се означава као Каролиншка и Отонска уметност, са основном карактеристиком 

која подразумева окретање старој античкој (хришћанској) традицији, као основи на којој 

ће се надоградити епоха Романике. Када француски археолог Де Комом предложи назив 

Романика за западноевропску уметност од XI-XIII, то ће имати велики успех, зато што је 

дефинисана суштина уметничких токова у овом периоду, а то је била свесна обнова 

уметничког наслеђа Римске епохе. Сфера Романике је била ограничена префињеним 

византијским уметничким токовима на истоку и грандиозним исламским остварењима на 

западу. У таквим условима ће настати дела упозната са достигнућима суседа, али у чијој 

суштини лежи свест о великој римској уметничкој традицији, сједињеној са укусом и 

схватањима варварских народа. Као подлога свих ових уметничких парадигми је верски 

жар са којим ће се распламсати бројна дешавања свугде у Европи. У таквој мешавини 

верске тенденциозности и жељи за новим богатствима јавља се идеја за Крсташким 

походима упућених ка Светој земљи. 

Као део културног узвишења јављају се поклоничи путеви, повезани са посетама 

значајним местима за Хришћанство. Најважније и најнедоступније место је Јерусалим, 

следи Рим, као седиште папа и место гробова светих апостола Петра и Павла, али не треба 

занемарити и Сантијаго де Компостела (Шпанија), где је гроб апостола Јакова. Путеви који 

воде ка овим и другим местима, значе живу културну размену, успостављајући на тај 

начин уметничка подурчја са специфичним карактеристикама, а пример је тип такозваних 

поклоничких цркви са многим зракастим апсидалним проширењима на истоку, да се могу 

сместити мошти. 

Верска обојеност целокупног друштва добро се потврђује  са тумачењем неких 

апокалиптичних визија, па је цела Европа око 1000-те године ишчекивала крај света и дан 

Страшног суда. 

Жеља да се обнове достигнућа Римске прошлости, у архитектури доводи до поновног 

увођења базилике као типа цркве. Поново се на један близак типолошки концепт ређају 

бројне варијанте. Богатство понуђених решења може да се групише по подручјима, 

изражавајући на тај начин доминанте сличности присутне у одређеним регионима. 

Романички стилски садржаји су били присутни у градитељству свих европских земаља 

које су потпале под доминацијом Рима. На овом пространом хоризонту се јавља градња 

различитих уметничких остварења као симбиозе бројних фактора иманентних њиховој 

садржини. У Италији, кључна остварења су у Милану, катедрале у поморским гигантима, 

Пиза и Венеција (Св. Марко), док ће у Тоскани (Фиренца) романика антиципирати решења 
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која ће бити почетна тачка италијанске ренесансе. Француска је земља са највећим бројем 

регионалних школа. 

Иако примат у уметничком деловању има архитектура, зато што прилагођава себи друга 

уметничка подручја, сликарство и посебно скулптуре представљају значајна достигнућа у 

овом периоду. Камена скулптура, као и у случају масивних камених сводова у 

архитектури, треба поново да буде откривена, зато што нису довољне само римске 

инспирације из далеке прошлости. Тако, у време обнове, главни извор за монументалне 

скулптуре је био тражен у ранохришћанској рељефној декорацији слонове кости и у 

металу. 

Централни део камене фигуралне декорације је полукружни лук на западном улазу у 

цркву. Дидактички мотиви су пресудни у својој доминацији да потврде теме Страшног 

суда. Акценат у романичким скулптурама је стављен на теме, док је обрада детаља доза 

стилизације, при томе се избегавају појединачне карактеристике ликова. 

На крају, можемо рећи да у Македонији стил романике не може да пробије византијски 

културни бедем, па тако, сем неких маргиналних приближавања ка овом стилу, али и ка 

оним стилским тековинама које следе даље у западноевропским културним пределима, 

македонски уметници показују самосвест ка западним уметничким садржинама, остајући 

верни византисјкој и поствизантијској културној основи. 

ГОТИКА 

Европска уметност касног средњег века се  своди под стилском формулацијом  

„Готика“.То име је вековима испољавалo две крајње тачке, од крајњег одбацивања у XV и 

XVI веку, до узвишења, туамчења и реинтерпетације у XIX веку. За прве оцене заслужни 

су италијански ренесансни мајстори од средине XV века, (Алберти и Филарете) који 

задојени духом античких римских модела у новим начинима уметничког компоновања 

гледали варварску интерпретацију и манире (Маниера Тодеса) они су формулисали израз 

готика као далека илузија  варварских племена Готике  који су срушили префињену 

римску културу. С друге стране узвишена димензија готичких уметничких модела је дала 

европском архитекти конзерватори из XIX века који у структурном систему  готичке 

катедреле гледа начин организовања простора  као израз монархије, нације, па и целе 

цивилизације. 

Растргнута измедју екстрема, готичка уметност се развија паралелно са романичком и 

делимично се надовезује на њу, али се у исто време и јасно разликује.  

У такавом историјском ходу нема континуитета; готика није мост између романике и 

ренесансе. Основна дистанца између њих је кретање, мобилни дух унесен у готичке форме, 

динамички концепт. Оваква суштинска карактеристика готике можда лежи у основи њеног 

поредка, а то је био град.  

Градска катедрала је производ готике који доминира у градском пејзажу, она је средиште 

политичког, религиозног, културног и уметничког живота заједнице. Катедрала 

симболизује небески Јерусалим а готички идеал је да се посредством уметности то 
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постигне, зато човек од готике поставља рај под сводовима рајске архитектуре. На тај 

начин се ствара репрезентативна, сликовита уметност, која има задатак да помогне  

верницима да достигну рајске визије на земљи и то посредством архитектуре, скулптуре и 

сликарства. Јако изражена висина у унутрашњост  води поглед који иде ка врху катедрале, 

као и небеској висини, тако близак, а у исто време неухватљив. Улази у катедралу се 

конципирају као рајске капије, обухваћене са бројним фигурама светаца. Црквене фасаде 

са кулама, симболизују бедеме и куле на небеском  Јерусалиму. 

Град у својој суштини је динамичан организам, незавршен у својој структури, подложан 

променама и адаптацији. Таква је и готичка катедрала, динамична и сложена градња, 

савршена у својој недовршености. То су грађевине које су се градиле и по неколико 

векова, а данас могу тешко да се одвоје делови  различитих временских периода, јер се 

основни концепт лако надограђује и прилагођава изменама. Ова напредна синтакса била је 

подложна на бројним променама, пређени пут од једноставне функционалне грађевинске 

логике на почетку, до декоративне дводимензионалности структурних система у зрелим 

годинама стила. 

Прекршени лукови, ребрасти сводови и контрафоре су основни елементи преко којих се 

диференцир готичка конструктивна структура. То није пронадјено у готици, напротив, сви 

елементи су познати одавно, али у готици се они први пут сједињују у  логички 

конструктиван склоп са новом естетским и стилским вредностима. Значи формира се 

„Балдахин“ систем који се затвара само са горње стране. Простор  је динамичан збир 

просторних призми у коме зидови имају нову улогу. То се  дематеријализује и преко њих 

се унеси много светлости прерадјене кроз бројне стаклене витраже присутне свуда по 

спољашњим зидовима градјевине. Нема сумње да су вертикални унутрашњи простори 

сачињени од потенцираних структурних елементата, добијају значење  финалног 

динамичког унутрашњег простора у који немамо места за структурну декорацију. Овај 

концепт је фаворизовао стављање бројних фигура по спољашњем омоту, и то на почетку 

само око улаза  да се даље разнесу на друге делове градње, ослобађајуци се притом 

стегнутих монументалних оквира архитектонских профила. 

Први пут се оваква особена достигнућа срећу при обнови олтара цркве „Сен Дени“ у 

Паризу (1140. године) па њен творац (Опатоп Фиже) се сматра радоначелником стила. 

Убрзо, у другој половини XII века, у Француској биће започета најзначајнија катедрала са 

којом ће се  готичка уметност наћи  у врхове средњевековне уметничке творевине (Нотр-

Дам у Паризу). Све оне ће дати контуре западноевропској уметности у касном средњем 

веку. Стил готике брзо ће  се пренети у Немачкој, Енглеској, Шпанији, Италији, Пољској, 

Чешкој, а касније и на Кипар у Свету земљу. 

EВРОПСКИ НОВИ ВЕК 

РЕНЕСАНСА 

Време када ће поново почети уношење старe античкe парадигме за човека као средишта за 

све појаве, у култури  европскoг народа означава се као хуманизам и ренесанса. Прво 

означава враћање старих вредности највише преко литературе (Петрарка, Данте, Бокачо) 
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што доводи до буђења и упознавања нове слике човекове индивидуалности и његовог 

достојанства. Други термин означава поновно рађење уметности rinacita, са којом у први 

план излазе феномен простора и духа природе са свих својим благодетима.  Дух цркве 

биће замењен новим, слободним грађанским духом; па зато се европска уметност 

ренесансе завршава у средњем веку и почиње култура новог века. 

То је време великих  прекоокеанскух открића са којима су се утврдили нови трговински и 

културни путеви (откривање Америке, поморски путеви Индије, Јужнe Африкe  и (и 

многих других земаља). Ту је и Гутенбергово издање прве штампане књиге у Мајнц 

средином XV века, чиме ће се отворити врата за богату културну размену између народа. 

Европа је у успону и нормално би било да се очекује такав развој и да се посвети 

уметности. Али шта се дешсава? Ако занемаримо малe изузетке које уметност ренесансе 

успева да пренесе северно од Алпа, треба рећи да се уметност ренесансе односи 

искључиво на подручја Италије, земље која не може да се одбрани инвазије са севера. 

Опада важност великих поморских сила, градова Венеција и Пиза.  Моћни војвода Милана 

желео је да успостави своју доминацију, па се област Тоскана са најзначајнијим градом 

Фиренца брани од непријатеља са севера. Зато окретање ка античким достигнућима је 

можда свесно суочавање предака, где Римска империја треба да се брани од напада 

варварског народа са севера, алудирајући на тај начин да слава републике Фиренце треба 

да се брани од тираније. У војно-политичкој нестабилности, у којoј су слободу градова 

чували плаћени војници, није имала веће моралне способности, као што је записао 

Макијавели, за јединствено мерило политичког деловање и користи владара.  

Тачно у Фиренци 1400г. родио се стил који ће од темеља променити стара схватања 

уметности. У суштини нових погледа је да уметник истражује и ствара, а не да објављује 

већ познато. На тај начин ауторитет античких модела не ограничава уметнике, напротив то 

их инспирише. Уметнички идеали Рената Ренесанса имају један жар који је потпалио 

страсти и добио је нове идеје и то је био простор. Али не онај празан, обичан. Него 

животни простор, испуњен људима, предметима и природом и то је комбиновано преко 

човековог ока и разума. 

Велико откривање ране ренесансне уметности је научна перспектива, као збир 

геометријских правила за дводимензионално представљање просторне дубине. Иако је у  

суштини то презентација простора на равној површини, што значи, погодност за сликара 

да успешно може да представи просторну дубину. Ипак правила перпективе нашлa су 

примену и у архитектури (Брунелески је био архитекта шта нађе то и одреди), па ће се 

перпектива уклопити и у ставове скултуре. Тако, уметник од заната постане научник, 

спреман да се ухвати разрешавања сложеног принципа комбиновањем  сцене и простора. 

Сликарство у XV веку, као значајно подручје где се формирају нова схватања за уметничке 

садржаје, нуди две водеће струје, и то, она присутна у Фиренци, као и друга са севера, 

укључујући Венецију и Умбрију. Код прве, основе сликарске заокупљености везују се за 

звук, простор, пропорције и равнотеже у сликању (Мазачине фреске, док, код друге групе 

сликара, простор ће бити на другом месту, а на првоме месту су боје, линије и детаљи као 

средства да се искажу сликарски пориви повезани са религиозним, световним и 

митолошким темама.  
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Индивидуални приступ и храброст да се руше баријере ће омогућити да се после једног 

миленијума појави статуа човековог голог тела (Донатело – Давидова скултура), као и 

слободно стајаћа статуа коња (Верокио – статуа коња од Колеона из Венеције). Значи, као 

тачка небеске свере на ренесансне подвиге је цела интеграција реалног са идеаним, 

непосвећеног са посвећеним, индивидуалног са типичним, и спонтаног са интелектуалним.       

Оваква велика остварења ће заблистати у целини у периоду високе ренесансе 1500-1520г. 

Леонардо да Винчи са својом Мона Лизом, и Тајном вечером у Милану, Рафаел са 

фрескама у Ватикану, Џорџоне са Успаваном Венером у Венецији, у сликарству ће 

достићи врх који се неће опет појавити у западној уметности. Овакав величанствен 

концепт високе ренесансе ће се опет пренети и на успех у архитектури (Браманте са 

храмом Темпието у  Риму и скултура (Микеланђела са Давидове и Пиетине скултуре). 

У моменту када ће се постићи „уметничко савршенство “ у истом том тренутку почиње да 

се руши од истих протагониста (Микеланђело). Нови пројекат за цркву Св.Петар у Риму за 

који се ухватио Микеланђело (у 1547г.) оставиће дубоки траг у развоју архитектуре, не 

само у периоду Касне Ренесансе, него  и у Бароку. Када Вазари дефинишу  касније стил 

Микеланђела као Маниризам вероватно мисле на присутну тежњу за академско 

учвршћавање  форме Високе Ренесансе. Епоха Касније Ренесансе ( Маниризам) не застаје 

за студентским академизмом, велики уметници су успели, идеалне пропорције и хармоније 

да унесу у нове просторе  и садржаје.  У сликарству ће се родити Тинторето, сликар са 

чудесном енергијом, Веронезе, код кога се класичан простор постављен на фигуре развија 

у динамичну сценску акцију, и на крају Ел Греко, са својим чудесним детаљима који су 

пребачени на портрете присутне у групним сценама. 

БАРОК 

Уметност барока, ако под тим именом може да се сведе уметничко стваралаштво у 

Западној Европи од XVII - XVIII века, више представља скуп моћних регионалних школа и 

уметничких индивидуа (јединки) способних да креирају нови правац у уметности, као неко 

стилско јединство. Значи, збирно подвођење уметничког стваралаштва под јединствен 

назив је значило да је реч о међународном стилу, такође се може рећи да су настали 

уметнички правци који паралелно испуњавају уметничке тенденције XVII и XVIII века, 

данас означени као уметност барока. Поред оваквих подељених праваца, жеља за сјајем и 

раскошем, декоративним изобиљем, као и савршена техника израде, су проширили 

уметничко поље и на паркове, фонтане, па чак и на штоф и одећу. Тако је уметност барока 

постала универзална уметност, применљива на више средина и доступна за већи број 

људи, па се може рећи да је барок један вид моде. 

У почетку назив Барок је имао негативне конотације, у смислу претеривања у изобиљу 

форми, детаља, жеља, боја. Овакав став је био наметнут због поређења уметности барока 

са уметношћу ренесансе и оне што следе после барока, уметност неокласицизма. Оваква 

површна сагледавања уметничких праваца су оставила неразјашњене суштинске основне 

елементе који се крију иза изобиљног Барока. Ако се дубље погледа видеће се да се 

тематски барок не разликује много од ренесансе, односно и он се ослања на искуства 

хуманиста, као и то да се осећа само мало богаћење тема присутних у ренесанси (појава 

пејзажа и мртве природе). Нису тачне тврдње да барокна уметност треба да се гледа као 
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негација интелектуализма ренесансних мајстора, већ као реакција на касни маниризам. 

Овај други је у целини отелотворење академизма и интелектуалних шпекулација и 

формалних кабинетских експерминената да би се достигао један префињени уметнички 

аранжман. Супротно томе, барокна уметност преферира пролазно осећање и тежи ка 

релативној динамичкој равнотежи. Зато, гледана очима неокласичара барокна уметност је 

апсолвирана као прекомерна и некласична уметност.   Барокна уметност одбацује 

композицијску целину постављену са тектонском равнотежом на сличним формама и 

фигурама, уместо тога, она воли динамички сложену симетрију као резултат 

супротстављања у композицијама различитих групација форми и елемената. Притом, нису 

заборављена основна начела ренесансе, антике и природе, само што се иде до крајњих 

граница елаборације, илузионизам је основна парадигма што се аплицира, а бујна 

фантазија је извор уметничке инспирације. На тај начин се бришу границе између 

уметности, на таваницама и зидовима није јасно докле се протеже архитектонски модел, а 

где наставља сликарство изведено са фотографски прецизном перспективом. 

 Рим је родно место Барока. У архитектури, купола на цркви Св. Петра у Риму (изведена од 

Микеланђела) биће основна инспирација за многе куполе у Бароку. У личност Лоренца 

Бернинија настаће она креативна симбиоза архиктекте, скулптура и сликара (слично као 

Микеланђело), а његово најзначајније дело је плочник испред цркве Светог Петра. Ту су 

сва обележја римског барока - театрално монументално, безбрижно, нашла своје место. 

Интересантна комбинација је настала при формирању на једном од најпознатијих римских 

плочника-пијаца Навона, као што поред цркве израђене од стране Франческа Бороминија 

стоји фонтана на Четири реке од Бернинија. Покушај да се римски барок пренесе у 

Француску није успео. Бернинијев пројекат за реконструкцију Лувра био је одбијен. На 

двору Луја XIV - Краља сунца развијао се уздржанији барок, основе су строже и 

пропорције су јасније. Највећа достигнућа  у архиктетури су дворци, јер је Версај зенит 

европске архиктектуре XVII века. Са раскошним ентеријерима (Галерија огледала) и 

екстеријера (фасаде и раскошни паркови около) , Версај ће бити синоним за ,, златни век“ 

у француској уметности. 

Централно - европски барок ће се развити као синтеза две крајње тачке уметности тог 

времена - Рим и Париз. Црквена архиктетура се помера стопама римских неправилних 

форми, док архиктетура на дворовима ће подлећи утицају Француских споменика. Беч је 

центар оваквих укрштања а о величини тога времена и данас сведоче дворци у њиховој 

близини (Сенбрун и Белведере). 

Ситуација у сликарству је сложенија него у архиктетури. У Италији кључни сликар Барока 

је Каравађо. У његовим делима доминирају покрети и контрасти светла и таме као елемент 

оптичког реализма. То ће наћи следбенике код сликара у Фландрији и Холандији. Ипак, 

уметност у ове две земље обележиће два сликара Барока који су сасвим различита у својој 

сликарској природи. У Фландрији је то Рубенс, чија уметност преноси радост живота и у 

целини је испуњена бујним телима, богатом сликарском палетом и носи неукротиву 

енергију, то је барокна уметност чији су љубитељи били чланови европског племства. Као 

контраст ове уметности је Рембрант, један од највећих сликара у људској историји уопште. 

Са својом драматичном и интровертном страном на барокно сликарство, он је тешко 

пробијао укус префињених дворских љубитеља уметности (његова Ноћна стража није била 

одобрена и добро плаћена од наручиоца). У једном оваквом кратком прегледу вреди да се 
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спомене дело још једног сликара што ће оставити дубоки траг у историји сликарства. То је 

шпанац Веласкез, дворски сликар краља Филипа 4. Поред мноштво појединачних или 

заједничких портрета Веласкез ће израдити галерију људских ликова представљених 

уверљивим реализмом, при чему обједињава потребу са дворском префињеношћу као и 

тенденције за психолошко дефинисање модела, било да се ради о обичним грађанима или 

о највишим представницима власти.  

Потопљена у стегама турске власти,  Македонија нема услова за било какав додир са 

тековинама уметничких струја европских земаља. Један од ретких што је успео да спозна и 

примени барокне декоративне третмане био је  Хростофор Зефаровик. Он је од 1741. год. 

радио у Бечу где је прихватио нове уметничке концепте. Његово најпознатије дело је 

“Стематографија” где је насликао велики број јужнословенских светитеља. Међу каснијим 

његовим делима су и иконе који показују светог Наума и светог Јована Владимира. Живот 

у Бечу, као једно од главних жаришта барокног стила условили су да се Зефаровик отргне 

од сувопарног поствизантијског стила и да направи комбинацију на иконографским 

моделима, у коме се повезује представљање светитеља са сценама из његовог живота 

развијени по декоративној периферији слике. 

XIX ВЕК 

Европска уметност у првој половини XVIII века почиње да затвара врата пред препуним 

барокним фантазијама и почиње да се сврстава у мирне равнотеже и класичне принципе. 

То је уствари реакција засићености од прекомерне барокне декорације, а дух класичне 

старине поново ће запљуснути европске метрополе. Тако ће настати један 

интернационални космополитски покрет, што ће показати појаву бројних значајних 

објеката инспирисаних антиком. Носиоци оваквих идеја ће створити разне академије 

кананизирајући поново старе принципе базиране на рационалној естетици. То су зачеци 

модерног урбанизма, градски центри ће нићи у амбијенту неокласичне градње, јер је 

форма античког храма апликативна за многе јавне објекте (Пантеон у Паризу, Капитол у 

Вашингтону, Скала у Милану, Карлтон Хаус у Лондону) а тријумфалне капије и 

тријумфални стубови (Берлин, Париз) оживеће старе идеје за глорификацију војсковођа. 

Оваква стилска решења су резултат великих археолошких открића у старим градовима као 

што су Помпеја и  Херкуланум. Археологија ја наука која подстиче и окупира па је било 

приридно да античка достигнућа изађу на површину уметничког концепта. 

Већ око 1800. год. академски стил неокласицизма губи утицај пред налетом најзначајнијег 

стилског правца у XIX веку - романтизма. Оно што ће се десити на пољу уметничког бића 

биће само последица пробоја романтичарских идеја у литератури, музици, позоришту. То 

је много већи покрет него јасно искристалисан стил. У његовој основи је жеља да се  

постигне емоционалан, меланхоличан доживљај, као реакција на извештачену круту етику 

дворских елита. Песничка осећања обавијена сентименталношћу захватиће и сфере 

уметности, потенцирајући пролазност времена и са тим почастима према старим 

грађевинама и рушевинама. У таквој атмосфери, на уметнику остаје избор према којим 

достигнућима ће се пренети његова инспирација, притом, не ограничавајући се на 

једноставно преузимање форми и садржаја, него ће они сада бити обавијени једним новим 

“романтичним’’ сентименталним контекстом. Тако ће настати многобројни стилови 

обновљени префиксом “нео’’, при чему у средишту уметничке инспирације ће се наћи 
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готика, романика, ренесанса. У суштини романтизам се јавља као реакција на пагански 

неокласицизам па често готичка архитектура се помиње као хришћанска архитектура, без 

обзира на чињеницу што се она сада  одсликава на световне градње, као на парламент у 

Лондону. Ако многовековни ток  човековог постојања, а са тим и човековог уметничког 

стварања еволутивно пролази фазе у развоју поређане са логичким променама дубоко 

укорењене у владајући систем и организације у друштву, тада на крају XIX века ће настати 

драстичне промене што ће утемељити пут нових развојних процеса многобројних и 

непредвидивих више него било када у историји. Ми данас такве радикалне промене 

називамо “револуцијом’’и она обухвата индустријску и политичку. Машина и демократија 

су синоними за ново време у коме се човек труди да своје креативне пориве искаже кроз 

плурализам идеја и схватања за њега и његов свет. Нови почеци, како се понекад 

најављују, су обележени са појавом нових технологија који ће своје лице и могућности 

показати 1889. год. на великој изложби у Паризу. Ајфелова кула  данас је синоним за 

човекове могућности и храброст да се пређу границе и да се освоји неосвојиво. 
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