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Прилог проучавању иконографије
троглаве Хекате из Музеја
у Смедереву1
A с рак : У археолошкој збирци Музеја у Смедереву чува
се глава мермерне статуете која, иако доста оштећена, јасно открива три различита лика, односно обличје тројне
богиње Хекате. У овом раду проучавана је иконографија
поменутог налаза путем указивања на његове најближе
аналогије, са циљем покушаја одгонетања претпостављеног изгледа статуете, као и њеног евентуалног порекла.
Кључне речи: статуета, иконографски тип, тројна, глава,
култ, хеленистички.

У

склопу Археолошке збирке Музеја у Смедереву чува се глава вотивне статуете са три лица, која представља тзв. тројну Хекату (сл.
1). Ради се о јединственом налазу, не само на простору Србије већ вероватно и данашње Македоније, одакле је потицао највећи део збирке
Милана Стојимировића Јовановића коју баштини смедеревски музеј.2
С обзиром да је на подручју централног Балкана, а посебно у римској
провинцији Тракији, Хекатин култ био доста распрострањен и углавном заступљен путем вотивних мермерних рељефа, статуета троглаве
1 Резултати ових истраживања проистекли су из рада на реализацији
научноистраживачког пројекта Романизација, ур анизација и рансформација
ур аних цен ара цивилно , војно и рези енцијално карак ера у римским
ровинцијама на лу Ср ијe (eв. бр. 177007) Министарства за просвету и науку
Републике Србије.
2 Павловић Л., Музеј и с оменици кул уре Сме ерева, Смедерево 1972, 60, 256;
Томовић М., Марковић-Николић Љ., Мермерне скул уре из з ирке Милана
С ојимировића Јовановића у Наро ном музеју у Сме ереву у Vestigatio Vetvstatis
– Алексан рини Цермановић-Кузмановић о рија еља, сара ника и ученика,
уредник Лазић М., Центар за археолошка истраживања 20, Београд 2001, 469–473.
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Сл. 1.
Хеката са три лица, Музеј у Смедереву
Порекло илустрација: све
фотографије приложене у тексту
направљене су дигиталним фотоапаратом приликом посете аутора
Музеју у Смедереву, дана 29. 9. 2009.
г. Фотографисање предмета
омогућилa је Љиљанa Николић,
кустос археолошке збирке Музеја у
Смедереву.

Хекате је усамљени пример њене представе у пуној пластици нa овим
просторима.3
У раду је пажња усмерена пре свега на иконографске одлике налаза,
са циљем одгонетања његовог порекла. Као полазну тачку за даље сагледавање, узели смо мишљење ранијих аутора о питању налазишта ове
троглаве Хекате, највероватније на просторима римске провинције Македоније.4 Рeч jе о статуети направљеној од веома квалитетног мермера, што намеће закључак да је могла бити импорт из неког значајнијег
уметничког центра.
Један од показатеља изузетне вештине скулптора ове статуете јесу
Хекатина лица. Док на једном лицу препознајемо опуштени млађи лик
жене са полуосмехом на пуначким образима и уснама (сл. 2), на другом
се увиђа нешто озбиљније женско лице, строгих линија, стиснутих усана и широког носа (сл. 3). На трећем лику (сл. 4), који је више оштећен
3 Исто, 470.
4 Исто, 473.
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Сл. 2.
Лик Хекате ( ),
Музеј у Смедереву
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Сл. 3.
Лик Хекате ( ),
Музеј у Смедереву
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Сл. 4.
Лик Хекате ( ),
Музеј у Смедереву

од претходна два, уочава се нека врста прелазног стања између првог и
другог лица, односно између опуштеног и строгог израза.
Пошто је од статуете очувана само глава са делом врата, јавља се проблематика везана за изглед целокупне представе. По мишљењу ранијих
аутора, ради се о представи богиње са три тела и шест руку, које су биле
приказане на уобичајен начин, спуштене поред тела.5 Оваквом мишљењу
у прилог говори велики број сличних примера насталих у грчко-римској
уметности,6 који су се развијали почев од статуе тројне Хекате коју је израдио Алкамен у в. п. н. е.7 Ова статуа била је намењена храму Атене
Нике на Акропољу и представљала је први пример иконографије тројне
Хекате која је заменила стандардни приказ једноструке Хекате, познатији као тип μονοπρόσωπος.8 Претпоставка је да је Алкамен приликом
израде тројне Хекате био инспирисан поезијом грчких песника који су
Хекату описивали као господарицу неба, земље и мора, или пак њеном
митолошком повезаношћу са Семелом, Артемидом и Персефоном.9 Његова статуа била је позната под именом Επιπυργιδία, чувар храма, и пред5 Исто, 472.
6
, 999–1003.
7 Walston Ch., Alcamenes and the Establishment of the Classical Type in Greek Art,
Cambridge 1926; Ridgway B. S., Fifth Century Styles ih Greek Sculpture, Princeton 1981,
174–175.
8
, 1015.
9 Срејовић Д., Цермановић-Кузмановић А, Речник рчке и римске ми оло ије,
Београд 1979, 450.

307

Б

П

стављала је полазну основу за развој иконографије тројне Хекате са три
тела и шест руку, познате као тип τρίμορφος (са три тела).10
Иконографски тип τρίμορφος јављао се у неколико варијанти: представe три тела која окружују вертикални носач, најчешће цилиндрични
стуб, затим представе фигура у високом рељефу на равним плочама које
су ивицама спојене чинећи форму троугаоног стуба и, коначно, три фигуре у пуној пластици које су спојене ослањајући се међусобно леђима.11
У све три варијанте углавном је истоветан положај телâ, која су приказана у мирном, готово укоченом ставу, са спуштеним рукама или, ређе, са
једном руком постављеном преко груди. Фигуре су стандардно обучене
у дугу доњу хаљину са кратким, високо потпасаним хитоном.
На основу главе статуете из Музеја у Смедереву, која је моделована
из једног комада мермера, може се закључити да се овде није радило о
фигурама које су окруживале неки вертикални носач. То нас упућује на
подтип Хекате τρίμορφος, где су тела међусобно ослоњена леђима. Овом
типу припада једна стауета са острва Делоса, која потиче из хеленистичке епохе,12 као и две из Атине, које датирају из римске епохе, вероватно
са почетка века.13
Упркос претпоставци да је статуета из Музеја у Смедереву представљала божанство са три тела и шест руку, она показује и неке особине које
говоре о могућности да се радило о једном другом типу тројне Хекате.
Најпре, она припада представама Хекате са једном главом и три лица
(τριπρόσωπος), а не са три одвојене главе (τρικέφαλος), како је то карактеристично за горе поменуте типове Хекате τρίμορφος. Одређени иконографски детаљи упућују на специфични тип тројне Хекате који чине
само три главе, односно једна глава са три лица, постављена на стуб. Код
оваквих примера јављају се карактеристике које препознајемо и на глави
из Музеја у Смедереву: лица су наглашено различито моделована, са акцентом на експресији која говори о одговарајућим душевним стањима;
затим, фризура је специфично моделована са високо постављеним плетеницама које почињу у висини ока, прекривајући уши, као што је то
случај и на нашем примерку; коначно, на глави је постављен заједнички
10
, 1015–1016.
11 Исто, 998 (114, 115, 116, 117), 999 (120–122, 125–127, 130), 1000 (131–134, 139), 1015, pl. 661,
662 (116, 117, 122), 663 (125, 126, 130, 131), 664 (133, 134), 665 (139).
12 Marcade J., Au Musée de Delos, Paris 1969, 301, pl. 59.
13 Kraus T., Hekate, Studien zu Wesen und Bild der Gőttin in Kleinasien und Griechenland,
Heidelberg: Winter 1960, 97–101, 113, 120 (no. 1), 122–123, pl. 2.3, 4; Harrison J. E.,
Epilegomena to the Study of Greek Religion and Themis, New York 1962, 86–107, pl. 32.
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Сл. 5.
Фотографија темена Хекате
на којој се препознаје остатак
заједничког калатоса, Музеј у
Смедереву

додатак, највероватније калатос, јединствен за сва три лика (сл. 5). Сачувано је неколико примера овог иконографског типа са грчког острва
Делоса, затим са Родоса и из Атине, који се датују у хеленистичку епоху.14
Најближа иконографска паралела нашој стауети, из поменуте групе,
био би један примерак који се данас чува у Ермитажу.15 Лица су на овом
примерку вертикалним жлебовима одвојена једна од других, стапајући
се у пределу потиљка, док је врат издвојен од доњег дела стуба на који се
настављају плетенице. Постојање вертикалних жлебова, као и извесна
пластична задебљања на крајевима врата која асоцирају на остатке хитона, навела су раније ауторе на мишљење да се на примерку из Музеја
у Смедереву вероватно радило о богињи приказаној са три тела и шест
руку.16 Сходно томе, примерак из Ермитажа показује сличне карактеристике у пределу главе, али се у доњем делу не развија кроз одвојене
фигуре, већ прелази у стуб на који је постављена глава са вратним делом, те смо овде склонији мишљењу да је управо ово могао бити један
од иконографских типова од кога је водило порекло нашег примерка.
На основу тога, можемо потврдити мишљење ранијих аутора који овај
14
, 1003 (195–201), 1004 (203–205), pl. 668 (196, 197, 198), 669 (201, 203, 204).
15 Исто, 1003 (198), pl. 668 (198); Waldhauer O., Die antiken Skulpturen der Hermitage
Berlin-Leipzig 1931, 24, 259, pl. 17.
16 Томовић М., Марковић-Николић Љ., н. д., 472.

,
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налаз сматрају импортом, највероватније из неког значајнијег центра
хеленистичке уметности.
На крају, размотрићемо укратко и значење култне суштине Хекатине главе из Музеја у Смедереву. Хеката као тројна богиња везује се за
старо веровање да је ово божанство представљало господарицу путева
и раскршћа.17 Њена три лица симболисала су три различита правца на
раскршћу, указујући на правце неба, земље и подземља, којима је такође
господарила ова богиња.18 Отуда су раскршћа сматрана њеним култним
местима, гдe су јој подизани жртвеници и остављане понуде. Управо
је једна од могућности за тумачење култне суштине ове Хекатине главе њена евентуална поставка у склопу неког олтара на раскршћу. Ипак,
због чињенице да се ради о изузетно малим димензијама налаза,19 вероватније је да је она стајала у оквиру неког кућног олтара. Оваква пракса
постављања вотивних рељефа и статуета Хекати имала је за циљ заштиту
породице од непријатељских сила.20
За сада немамо потврду постојања сличних скулпторалних налаза на
подручју територије провинције Македоније или наших простора. Стога је немогуће прецизније утврдити у каквом контексту је могла бити
постављена Хеката са три лица данас у Музеју у Смедереву. Свакако, можемо наслутити да су поменута значења само неки од путоказа за интерпретацију култне суштине ове статуете, јер је реч о божанству које
је имало различите функције и било повезано са мноштвом веровања у
богатој баштини грчко-римског света.

Белешка о аутору:
Мр Бојана Племић, историчар уметности, Београд

17 Johnston S. I., Restless Dead: Encounters Between the Living and the Dead in Ancient
Greece, University of California Press, 1999, 208–209; Hornblower S., Spawforth A.
(еds.), Oxford Classical Dictionary, 3rd Edition, Oxford University Press 1996, 671.
18 Срејовић Д., Цермановић-Кузмановић А., н. д., 450.
19 Очувана висина лица износи 6–6,5 цм, док очувана висина главе са калатосом
износи 10 цм.
20 Срејовић Д., Цермановић-Кузмановић А., н. д., 449–450.
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Summary
Bojana Plemić

On the iconography of triple-headed Hecate
from the Museum in Smederevo21
We presented in this work the head of votive statuette of Hecate that is nowadays housed in the Museum in Smederevo. Its iconographic characteristics
were studied in order to establish its possible origin and complete appearance of the statuette. The starting point for further study was the opinion of
earlier scholars that it might have originated from the territory of the Roman
province of Macedonia and that it was most probably imported. Also, the
assumed appearance of the statuette, according to earlier opinions, was the
representation of the deity with triple body and six arms.
However, the comparison with the closest iconographic analogies of the
representations of triple Hecate known as τρίμορφος (triple-bodied) resulted
in conclusion that Hecate from the Museum in Smederevo has exceptional
similarities with the iconography of triple Hecate known as τρικέφαλος, i.e.
τριπρόσωπος. These are representations of Hecate with three heads or one
head and three faces placed on a column. Thanks to distinctive details of iconography of the mentioned group whose specimens mostly come from the
islands of Delos and Rhodes and from Athens we came to conclusion that
iconography of triple-headed Hecate from the Museum in Smederevo could
originate just from these models. This is suggested by the following characteristics: on all mentioned examples and on our statuette as well the faces are
modeled in pronouncedly diﬀerent manner showing diverse mental states;
also all specimens have distinct hairstyle with highly placed plaits, which are
covering ears and falling freely on the lower section of the column and one
joint vessel. According to these characteristics they distinguish from other
iconographic examples of triple Hecate of the τρίμορφος type. Considering
21 The results of these investigations resulted from the work conducted in the process
of realization of scientific-investigation project Археолошка рађа – основа за
роучавање кул урно кон инуи е а у раис орији и ан ици на ери орији
Ср ије (Archaeological material – basis for the study of cultural continuity in prehistory
and antiquity in the territory of Serbia) (ев. бр. 147041 ), financially supported by the
Ministry for Science and Technological Development of the Republic of Serbia.
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everything mentioned above we could confirm the opinion of earlier scholars
that it is the object, which was most probably imported from some important
center of the Hellenistic art.
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