
289

УниверзитетуБеограду,ФилолошкиФакултет,
докторскеакадемскестудијеКултуре,Београд

DOI10.5937/kultura1650289S
УДК73/77.049(4)”17/18”

904:72.031.2(=821.173)
прегледнирад

ЦИВИЛИЗАЦИЈАМАЈАУ
АРХИТЕКТУРИ

ПРИМЕРИСАЦРТЕЖА,ГРАФИЧКИХ
ОТИСАКАИРАНЕФОТОГРАФИЈЕ

(XVIII-XIXвек)
Сажетак: Циљ овог ра да је да ис тра жи ци ви ли за ци ју древ них Ма
ја, на са чу ва ним при ме ри ма цр те жа, гра фи ка и фо то гра фи ја, ар
хи тек ту ре, ко је су на ста ле то ком осам на е стог и де вет на е стог 
ве ка. Ме то до ло шки апа рат је раз ви јен у хро но ло шкој вер ти ка ли 
ко ја се пру жа од по че та ка ис тра жи ва ња и ли ков ног пре зен то ва
ња ци ви ли за ци је древ них Ма ја у де лу европ ских умет ни ка. Пре сек 
ис тра же но сти пред ме та про у ча ва ња и ли ков них при ло га си сте
ма ти зо ван је та ко да омо гу ћи пра ће ње исто риј ских окол но сти 
ко је су ини ци ра ле по је ди не екс пе ди ци је, од но сно на усло ве и струч
ност оних ко ји су у њи ма уче ство ва ли, као и до при но са ко ји су 
да ле по зна ва њу ма јан ске ар хи тек ту ре. Та ко ђе, у об зир је узет и 
кон текст европ ске кул ту ре, али и по сма тра ња ар хи тек ту ре као 
ци ви ли за циј ске и умет нич ке те ко ви не древ них Ма ја.   

Kључнеречи:ци ви ли за ци ја, древ не Ма је, ар хи тек ту ра, кон текст 
европ ске кул ту ре, умет нич ке те ко ви не 

Увод

Друштвоиархитектурувековимаповезујузаједничкевред-
ности.Колико суна развој архитектуре утицала друштве-
на дешавања, толико је и архитектура утицалана облико-
вање друштва. Било да се архитектура узима као симбол
одређеног цивилизацијског поретка, било да су тражени
упечатљиви репери архитектуре једног времена, примена
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уметничких,стилскихитехнолошкихрешењаувекјеуод-
ређенојмерибилаповезанасадруштвенимконтекстом.Ар-
хитектурајеувеликојмеризависилаоддруштвенихокол-
ностииочекивањаутицајнихполитичкихфактора.Сходно
томе, архитектураидруштвопреплитали су сеидопуња-
валинаразненачине.Карактеристичанпримерпрожимања
друштвеностииархитектуре,представљајухрамовикојису
подигнутиувремекласичногпериодацивилизацијеМаја.

Ова архитектура показивала је елементе чврсте морфоло-
шкеструктуре,којајеформираланаизгледзаокруженугра-
дитељскуцелину.Стогасеуовомрадунастојеистражити
појаве које су посредством архитектуре, као цивилизациј-
ског параметра, те архитектуре као уметничке дисципли-
не, обликовале карактер и усмеравале токове архитектуре
цивилизацијеМајаукласичномраздобљу.Уобзирсуузе-
та њена друштвена и културна важност, али и семиотика
специфичнихестетскихпараметаракојимајеконструисана
градитељскафизиономијаовеархитектуре.

Узимајућиуобзируметничкиконтекстархитектуре,алии
чињеницу да су европски научни кругови у осамнаестом
и деветнаестом веку, на пољу друштвено-хуманистичких
научних дисциплина имали препознатљив европоцентри-
чанкарактер,чинисеважнимдасеистакнузначајидоме-
ти сусрета двеју древних цивилизација, европске са једне
стране,ицивилизацијасамеридијанаНовогсвета,сдруге
стране. Будући да је графика била најраcпрострањенијии
најдостоjнијиинформативнимедиј уовомпериоду, а узи-
мањемуобзирњеногуметничко-ликовног карактера, зна-
њакојајеуЕвропупреносилаоцивилизацијиНовогсвета,
чинејевиталнимделомкорпусаевропскевизуелнекултуре.

Исто риј ски кон текст и рас про сти ра ње  
ар хи тек ту ре Ма јан ске ци ви ли за ци је

Историографска изучавања мајанске архитектуре, запо-
чета су 1960. године, са радовимаЏорџаКублера (George
Kubler),којијеиздвојиоосновнеелементеовеархитектуре
исместиоихушириисторијскиконтекстМезоамеричкеи
Андијскеархитектуре.1Храмовикојисведочеоприсуству
мајанскецивилизацијенаовимпросторима,распростирали
сусенатериторијамаданашњесредњеАмерике,којујена-
сељаваловишеетничкихгрупа,којусуделиле заједничку

1 Kubler,G.(1961)The De sign of Spa ce in Maya Ar chi tec tu re, in Mi scel la nea 
Paul Ri vet:oc to ge na rio di ca ta,México:UniversidadNacionalAutónomade
MéxicoD.F.,515-531.
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културу,језикисличансистемверовања,алинеизаједнич-
кунационалнусвест.

Архитектонски језик мајанских храмова, говори о засту-
пљеностиистогградитељскогидиома,који јебиоприхва-
ћен широм мезоамеричког света. Најрепрезентативнији
примери ових храмова, налазе се на локалитетима позна-
тимкаоMaya West,Bo nam pak,Yax chi lan,Pa len que,Pi e dras 
NegrasиTo ni na.2Морфолошкиифункционалниизвориове
архитектуре,улитературисувиђеникаоидиосинкретички
илокалниуистовреме,каозасебнеформејединственеску-
пине храмова, са специфичним системом универзалних и
локалнихзначења.3

Та су значења била уско повазана са системом веровања
древнихМаја,сањиховимсветковинама,фолклорномиса-
кралномкултуром.Формалниизворивиђенисуутрадици-
оналнојархитектуримајанскихплемена,сатрифундамен-
талнаелемента–платформе,колибеипроцесије.Храмови
суподизаникаослободностојећеграђевине,сачетирисло-
боднестране,пирамидалнесилуете,постављененашироку
платформу,сацентралноусеченимпроцесуалнимпутеми
посвећенимпросторомхраманаврхупирамиде,којијеиз-
веденизтрадиционалнеархитектуремајанскихколиба.

Ови храмови су били део пажљиво испланиране урбани-
стичкеструктуре,коресподентнисадруштвенимстатусом,
алииподложнефукционалнимаспектимаградскогживота,
којијеподразумеваоводоводнумрежукаоједаноднајбит-
нијихелеменатаполитичкестабилностидруштва.Архитек-
турајетакођеговорилаопореткувладарскекласе,ањена
важност је исказивана укључивањем рељефних представа
уархитектонскисклопмајанскиххрамова.Сматраседаје
формамајанскогхрама,насталаутзв.прекласичномперио-
ду(окоXVвекап.н.е.–IIIвеквекан.е.).Грађенесустепе-
ничастепирамидесаплатформомнаврхуималимсветили-
штем,којејебилопосвећенонекомодбожанставаизмајан-
скемитологије.Систематичнаизградњахрамовакојајепод-
разумевалаукључивањехрамауурбануструктурувеликих
градскихцентара,каоштосу:Паленке,Ћићен-Ица,Ушмал,
Коба,Тулум,Тикал,Пиједрас,Неграс,Уашактун,Јашћилан,
Копан,одвијаласеувремекласичногпериодаМаја(IV-IX
век). Ове градове насељавале су популације до четрдесет
хиљадастановника.Храмјебиоцентардруштвеногживота

2 Houston,S.D.ed.(1998)Fun ction and Me a ning in Clas sic Maya Ar chi tec tu
re Was hing ton: Dum bar ton Oaks Re se arch Li brary and Col lec tion Was hing
ton,D.C,p.188.

3 Исто.
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древнихМаја, са претпостављеним мултифункционалним
наменама,којесуукључивалерелигиознеикултурнесвет-
ковине.

Токразвојамајанскецивилизациједесиосесапостепеним
доласкомтолтечкихплемена,којасувојнопоразилаМаје,
а коначни крах наступио са доласком шпанских освајача
у шеснаестом веку, који су трајно изменили друштвено-
политичкоуређење,верскуикултурнуструктурумајанског
друштва.Овајпериодпознатјекаопосткласични,ачестосе
називаиколонијални.Уовомпериоду,посрнулацивилиза-
цијаМаја,несталајеупотпуности.Наследиласујеплемена
којасунисубиладеоистеетничкецелине,каоштоукрајњој
линијитонисубилениМаје.

Сашпанскимосвајачима,стиглисуисвештеницимисиона-
ри, да домородачким народима проповедају хришћанство,
и да их учешпанском језику.Тако је војно поробљавање,
пратилоикултурнопоробљавање,ибрисањеверскогиден-
титета.Упозномколонијалномдобууосамнаестомидевет-
наестомвеку,изЕвропесупочелистизатиипрвиуметници,
а зањимаинаучници,којисузатеклируине једневелике
цивилизације.

На уч но и умет нич ко ин те ре со ва ње за ма јан ску 
ци ви ли за ци ју у Евро пи

МадајепрвисусретЕвропскогсветасамајанскомцивили-
зацијомпротекаонасилно,поробљавањемирушењемсвета,
којиевропскинародинисусхватилииразумели,икојису
безобзирноуништили,двавекакаснијејавилосеинтересо-
вањезатековинеове,утовремевећишчезлецивилизације.
Интересовањесупобудилиуметници,којисуувремедоми-
нантогромантичарскограсположењаширомевропскогкон-
тинента, у предвечерје буђења националне свести, насто-
јали показати свет који је превазилазио оквире европског,
светакојијевећемделуЕвропе,заправобиоупотпуности
стран. Историјска мисао о цивилизацији Маја, први пут
се јавила крајем седамнаестог века,међу католичким све-
штеницимамисионарима,којисуунапуштенимградовима
Маја,првипутуочилиобрисеједногсвета,потпуностраног
духуименталитетуевропскихнарода.Нареднивек,проте-
каоуоткривањуцивилизациједревнихМаја.Аматерскаар-
хеологијаипутујућиписци, супобудилиинтересовање за
овуамеричкуцивилизацију,идопринелињенојпопулариза-
цијиширомевропскогконтинента.4

4 Demarest,А.(2004)AncientMaya,in:The Ri se and Fall of ra in fo rest ci vi li
za tionCambridge:CambridgeUniversityPress,p.31.



293

ТАТЈАНА САВИЋ

До при нос шпан ских све ште ни ка  
по зна ва њу ци ви ли за ци је Ма ја

Најранији покушаји истраживања цивилизације древних
Маја,датирајуизседмедеценијешеснаестогвека,када је
бискупДијегоДеЛанда(DiegodeLanda)написаостудијуо
Јукатану.5Међутим,овајбискупјемногопознатијибиопо
својојбруталностииинквизоторскојделатности.Завреме
свогбискуповањауЈукатану,спалиојеготовочитаволите-
ратноикултурнонаслеђеједногнарода.Светскакултурна
баштина,највише јеизгубиласпаљивањемсликанихкњи-
гаМаја,познатихкаокодекси,којисубаштиниликултурну
иверскутрадицијуоведревнецивилизације.То једовело
доготовопарадоксалнеситуације,укојој јеДеЛандабио
један од највећих уништитеља цивилизације древнихМа-
ја,алиинезаобилазанизворзаразумевањеипознавањеве-
ликогкорпусакултурно-националногнаслеђанародаМаја.
УДеЛандинимписањима,веомапажљивоисистематично
сузабележениподациизисторијеМаја,веровања,писања,
економијеикалендара.Откривенетривека,касније,његови
рукописисусенашлиуосновиистраживачкихнапоракоји
суудеветнаестомвекучињениналоцирањуиизучавању
изгубљенихградовадревнихМаја.6

Утоку1695.АндресдеАвендано(AndresdeAvendano)y
ЛојолиобимнојеписаооМајамаињеговимнапоримауши-
рењухришћанскедогме.Уњеговимхроникама,првипутје
осветљена култураМаја,њихова књижевност, веровања и
свакодневница.Истраживањасунастављенаосамдеценија
касније,1773.кадајеодревномградуПаленкеписаоотац
РамонОрдонез деАгилар (RamonOrdoneѕ deAguilar), на
основусарадњесабискупомНуњезделаВега(Nunezdela
Vega).АгиларјеписаоомајанскомбогупролећаВотану,а
градитељствохрамовауПаленкеујевидеокаоодјекеути-
цајасаБлискогИстока.Вотанјеописанкаоисторијскалич-
ност,великихеројкојијепропутоваоземљеодПалестине
доЕгипта,одаклејестигаоуМезоамерику,конкретноуПа-
ленке,гдејепостаобожанство.Агилароватезаинспириса-
лајепоручникаЕстебанаГутијереза(EstebanGuttieres)који
јеистегодинепокренуопрвуистраживачкуекспедицијуу
градуПаленке.7

5 СтудијајепознатаподназивомRelación de las Co a sas de Yuca tan,виде-
ти:Demarest,AncientMaya,р.32.

6 Исто,стр.32.
7 J.J.Mark,EarlyExplorersoftheMayaCivilization:FromAguilartoWal-

dek,12July2012.,29.September2015.,http://www.ancient.eu/article/418/
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По че ци ви зу ел не пре зен та ци је ци ви ли за ци је Ма ја

Под патронатом шпанске круне, 1784. у Паленке је упу-
ћена још једна еспедиција предвођена поручником Хозе
Антониом Калдероном (HoseAntonio Calderon).8 Резулта-
те својих истраживања и цртеже Калдерон је публиковао
наредне, 1785. године.9 Калдерон је изШпаније стигао у
малонасељеСантаДоминго,надомакПаленкеа,одакле је
руководиоископавањимаиистраживањимадревногмајан-
скогграда.СлужбениназивистраживањајебиоИз гу бље ни 
град.УкраткомизвештајукојијеподнеогенералуЏозефу
Естахерији (JosefEstachería) уГватемали,након свега три
дана, Калдерон је приложио кратку дескрипцију палате и
податакопостојањувишеоддвестотинедругихобјеката.
Такође,поднеојеипетцртежа,дварељефа,једанцртежпа-
лате,иједанмотивсастеленаХрамуСунца.10Овицртежи
откривајудаКалдероннијебиоуметник-аматер,недовољ-
ноквалитетанцртач,алисуипакважникаопрвипримери
визуелногрепрезентовањаостатакацивилизацијеМаја,коју
поставилитемељебудућимистраживачкимекспедицијама.

Поучени искуствима са претходне експедиције, шпански
двор,јеналичнуиницијативуКраљаКарлосаIII,уПален-
ке, већ1787. упутионову експедицију, у којој сенашаои
мало познати уметник Рикардо Армендаризом (Ricardo
Armendariѕ), познат и као Игњацио Армендарис (Ignacio
Armendariѕ). За разлику од Калдеронових аматерских цр-
тежа,Армендаризовирадовисубилипрофесионалноизра-
ђени.Данассесматрајупрвимуметничкимликовнимпро-
лозимакоји суобрађивали темеизисторијецивилизације
Маја.РезултатеекспедицијекојујепредводиокапетанАн-
тониоделРио(AntoniodelRio),Алмендаризјепубликовао
истегодине.11Експредицијајебилаупућенаумају1787.са
пажњом је пратио шпански монарх, пасионирани љуби-
тељ античке уметности, са којом се сусрео токомборавка
уНапуљу.Истраживањеи ископавањеПаленкеа, овај пут
трајало јепунетринедеље.Наконтога јошпетнедеља је

8 PillsburyJ.,Kline,E.andGazzo,B.eds.(2009)Ar cha e o lo gi cal Il lu stra tion 
in the Ame ri cas. Hig hlights from the Dum bar ton Oaks Re se arch Li brary and 
Col lec tion,Washington:DumbartonOaksResearchLibraryandCollection,
p.15.

9 CalderónJ.A.(1993)Descripción del ter re no y población An ti gua nu e va
men te de scu bi er ta en las in me di a ci o nes del pu e blo de Pa len que,Madrid:
Facsimile,1785.,Testimonio,p.18.

10Pillsbury,J.,Kline,E.andGazzo,B.eds.Ar cha e o lo gi cal Il lu stra tion in the 
Americas,p. 15.

11Almendariz, R. (1993) Estam pas de Pa len que  Ma drid: Fac si mi le,
Testimonio,p.112.
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проведено у документовању и систематизацији резултата
истраживања.ЗатовремеАлмендаризјеизрадиотридесет
цртежа, на којима је приказаоштуко декорацију, рељефне
представесапалатаихрамова,каоидревнетекстове.Међу
радовиманашлисуседетаљниприказируиниранихархи-
тектонскихцелина.Уобиљусложенихсценаимотива,Ал-
мендаризјеиздвојиоглиптихприказекојеjeкомпозиционо
организоваоподеломнадвадоосамредова,савеликомсце-
номкојајерепрезентоваламањегрупемотива.12

Материјалнииписанирезултатикојисусакупљенинаовој
истраживачкој експедицији чувају се уМузејуАмерике у
Мадриду. Међутим, цртежи и остали визуелни прилози
углавномсечувајууприватнимколекцијама.13

Израђенеилустрације,иданасспадајумеђунајдетаљнијеи
нејверодостојније цртежеПаленкеа, којипредстављају ва-
жносведочанствоостањуархитектуреМајауосамнаестом
веку.Наравно:„дабисепоказалоданештопостојипотре-
бан јеи једанонтолошкипредуслов–томорадапостоји.
Ниједовољносамосепотрудитиокопоказивања.Акопро-
тивречностинема-ондасеонанеможенипоказати.”14Тако-
ђе,суутемељилиликовнимиметичкиприступисторијском
наслеђуМезоамеричких цивилизација, који је превладало
унаредномпериодусапорастомуметничкогинтересовања
занеоткривенемеридијанепреКолумбовскеАмерике.Као
штосенаглојавило,интересовањезарезултатеовогистра-
живањејенаглоиопалојелнијебилоникаквихнамапозна-
тих писаних противречности, дакле њихова истраживања
сутеклаврлопроизвољно.Прваштампанапубликацијана-
сталајетектридеценијекасније,1822.уЛондонууприре-
ђеномиздањуоруинамадревнихградоваХенријаБертода
(HenryBerthoudа).15

УовојпубликацијиуврштенојебилоАлмендаризовихсе-
дамнаест цртежа које је одабрао и припремио француски
уметник Жан Фредерик Валдек (Jean-Frederick Waldeck).
ОнјенаосновуАлмендаризовихцртежаизрадиогравире,
по којима сурађени графичкиотисцикоји сууврштениу
поменутупубликацију.Међутим,овеилустрацијесуодсту-
пилеодоригиналаипопримилеегипатскикарактер,сходно

12Pillsbury,Ј.,Kline,Е.andGazzo,B.,нав.дело,стр.17.
13Lascolecciones,http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/coleccion.html,

June13,2011,August212015.
14Prnjat,A. (2012)Antisemitskidiskurs iodbacivanje  traganjaza istinom,

Kul tu ra br.136,Beograd:Zavodzaproucavanjekulturnograzvitka,str.432.
15PillsburyJ.,Kline,E.andGazzo,B.нав.дело,стр.21;Насловпубликације

је:De scrip tion of the Ru ins of an An ci ent City.
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Валдековимличнимсхватањимаоистоветностиегипатске
имајанскецивилизације.

Валдек јеуМексикостигао1825.годинесаенглескомру-
дарском експедијом као инжењер. Врло брзо је напустио
инжењерску позицију и посветио се преколумбовским
археолошким локалитетима. У Паленкеу је живео између
1832.и1833,а1834.годинејеупућенуУшмал,наекспе-
дицијукојујефинансираоирскигрофЕдвардКинг(Eduard
King),пасионираниантиквар.Тујебиоангажованкаоцртач
ушмалскеархитектуре,алијеирадиопредлогезаархитек-
тонскуреконструкцију,дајућичестоекстремнефантастич-
непредлогеивизијеовеархитектуре,којенисуималеника-
квихдодирнихтачакасааутентичнимаспектимаархитекту-
редревнихМаја.16Вођенставомоистоветностиегипатске
имајанске архитектуре,Валдек је храмовеУшмала цртао
такодаупотпуностиодговарајухрамовимадревногЕгипта,
чимејеуместоисторијскихдокумената,створиоједанфик-
тивансветМаја,анисумустранабиланифалсификовања
историјских података, односно измишљања непостојећих
артефакатакојасуувеликојмеридискредитовалапрофеси-
оналностњеговограда.Такојенацртежимарељефнихсте-
лаизПаленкеa,Валдекдоцртаослонове,којимајепокушао
оправдативезуизмеђуцивилизацијеМајаиАзијскихциви-
лизација,ајавилисусеиалузијенаАтлантиду,изгубљени
светкојијепронашаоуџунгламаСредњеАмерике.Завреме
свогдугоградногвека,израдиојевеликибројлитографија,
штореалних,штоизмаштаних,које јепубликоваоувише
наврата.17

Експедицијекојејенаставиодашаљешпанскидвор,чини-
ли су еминентни стручњаци тога времена. Тако је између
1805.и1809.године,капетанГиљермоДупа(GuillermoDu-
paix)предводиотримисијекојесуималедастудијскипроу-
чепреколумбијскелокалитетеуцентраномМексику,Oaxaca
иЋијапасу.Тако је краљЧарлс IVдобио значајнеинфор-
мације о историјским тековинама НовеШпаније. Дупа је
на овомпослу запослио професора цртања и архитектуре
ХозеаКастанеду, у то време запосленог уМексикоСити-
ју.Кастанедајеусвојнаучнирадувеоианкете,почемује

16Cow,M.(1992)Bre a king the Maya Co de,NewYork:ThamesandHudson,
p.76–77.

17Године 1938. уПаризу је публиковаоVoyage pit to re sque et archéolo gi
que dans la pro vin ce d’Yuca tan pen dant les années 1834 et 1836.Саилу-
страцијамаМериде,Јукатана,Ушмала.Литографије јепубликоваоиу
приређеномиздањуChar les Éti en ne Bras se ur de Bo ur bo urg, Mo nu ments 
an ci ens du Me xi que (Pa len que, et au tres ru i nes de l’an ci en ne ci vi li sa tion du 
Me xi que)(Paris:FrenchGovernment,1866),p.121.
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био једанодпионираовеметодолошкедисциплине.Тако-
ђе, истраживања је заокружиомногобројнимилустрација-
ма, које су тачно и аналитички преносиле информације о
затеченојархитектури.Паленкејеилустровансадвадесети
седамцртежа,утекстуалнимдекскрипцијама.Мадајетако-
ђевероваодасуовепросторенаселилинекадашњижитељи
Атлантиде,оннијеишаоусмерустварањаизмаштанефан-
тастичнеархитектурекојабисведочилаовеставове,већје
овутеоријунастојаоелабориратипримеримамонументал-
неархитектуреизMonteAlban,ElTajín,иПаленкеа,закоје
јесматраодасуморалинастатиизнепознатеархитектуре
мистериознеАтлантиде.Такође,нијеостаоимуннината-
дасвевећепомодарствомеђуевропскимистраживачимада
проналази и подвлачипаралеле између европске антике и
архитектуредревнихМаја,нарочитоМедитеранскеантике,
такојенаосновуописаtu mu liуOaxacивидеонепостојеће
обрисеевропскеАнтичкеархитектуре.18

Џон Лојд Сти венс (John Lloyd Ste vens) и  
Фре де рик Ке зер вуд (Fre de rick Ca ser wo od) –  
до при нос от кри ва њу ма јан ске ци ви ли за ци је

ОбиминивоистраживањацивилизациједревнихМаја,као
иликовно-илустративнапраксаконстантносеувећавала.Са
тимсепостепенопрофилисалазасебнанаучнаграна,данас
познатакаопреколумбијскестудије.Међупиониримаових
студија,посебносеиздвојиоЏонЛојдСтивенс.Својаис-
траживањаСтивенс је базирао на студијским путовањима
широмСредњеАмерике(данашњегХондураса,Гватемалеи
Мексика),штосепоказалојаковажнимзапочеткенаучног
истраживања народа Старе Америке. Значај Стивенсовог
рада,огледасепресвегаутоме,штојецивилизацијуМаја
ињенуархитектуру,схватаоитумачиокаоаутохтонукул-
туру,анекаонародесаБлискоИсточнихиМедитеранских
меридијана.ОнјесхватиодасуМајебиледеоаутохтоних
америчкихкултура.

УсвојимистраживањимасарађиваојесауметникомФреде-
рикомКезервудом,који јерадионаприпремиилустрација
заСтивенсовустудију.19Тосубилецрно-белеграфике,ли-
тографије,слике,цртежи,мапеипланови.Уњеговомопусу,
издвојенасуделакојасууромантичарскомсветлуобрађи-
вала темеизпрошлостидревнихМаја,миметичкипреци-
знои тачно. Због тога је провеочакдесетмесецирадећи

18Pillsbury,J.,Kline,E.andGazzo,B.,нав.дело,стр.27.
19Stephens,J.L.(1841)In ci dents of Tra vel in Cen tral Ame ri ca, Chi a pas, and 

Yuca tan,2volsLondon:JohnMurray.
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илустрације древних центара мајанске цивилизације. По-
требно је издвојити и већи број фино израђених гравура,
нарочито једнупалатуизПаленкеа.Цртањујепретходила
припрематерена.Руинесупрвочишћењеисаниранекако
би се створили услови за израдушто репрезентативнијих
икакосеверовало,веродостојнијихликовнихприлога.То
јенарочитобиловажнозакоришћењетзв.Светлихкомора,
којесуовдеималесвојеранепримене.20

Де зи ре Шар ни (Désiré Char nay) – за чет ник  
ПреКо лум биј ских сту ди ја у Фран цу ској

Наконвеликихпомакакојисууистраживањуцивилизације
МајаначињениделовањемСтивенсаиКезервуда,посебно
сеистакаофранцускиистраживачиархеологДезиреШар-
ни.Његовоистраживањетрајало јечетиригодине,између
1857. и 1861. године. Финансирано је и организовано од
стране Француског Министарства просвете, а обухватило
јетериторијуСредњеАмерике.Шарнијеврадјезначајани
затоштосепопрвипутосимуобичајенихграфичкихтехни-
ка,почињекориститифотографијакаоновиликовнимедиј.
Шарни јеизрадиочетрдесети седамфотографија, које су
приказивалемотивесадревнеархитектуреискулптуре,али
јеразвијањеистихбиловеомазахтевноисложенозбогвла-
жнетропскеклиме.21Такође,тојезахтевалоивладањели-
ковнимиграфичкимвештинама,збогкориговањакојесусе
моралевршитинаовојранојфотографији.Нарочитоважни,
билисудокументованиизвори,остациархитектурехрамо-
ваизЧиченИце.РезултатесвојихистраживањаШарни је
публиковао већ 1862, када је изашлоФранцуско издање.22
Каснијејеизашлоиздањенаенглескомјезику.23

Ма је у ис тра жи ва њи ма Ал фре да Пер си ва ла 
Мед сли ја (Al fred Per ci val Ma ud sley)

Попутшпанских и француских, енглески истраживачи су
такођедаливеликидоприноспознавањуцивилизацијеМаја.
НаконСтивенсовихисцрпнихстудија,међуенглескимис-
траживачимапосебносеиздвојиоархеологАлфредПерси-
валМедсли,којијенаконколонијалнедипломатскеслужбе,
двадесет година посветио археолошким ископавањима

20PillsburyJ.,Kline,E.andGazzo,B.нав.дело,стр.29.
21Исто,стр.31.
22DésiréC. (1862)Le to ur du mon de,Paris:L.Hachette,p.89.
23Désiré,C.(1887)The An ci ent Ci ti es of the New World: Be ing Voyages and 

Ex plo ra ti ons in Me xi co and Cen tral Ame ri ca from 1857–1882,translatedby
Gonino,J.andConant,H.S.,NewYork:Harper&Brothers,p.123.
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локалитетадревнихМајауМексикуиЦентралнојАмери-
ци.Затовремејеприредиовишетомнуедицијукојајеизла-
зилаод1889до1902.24НаовомобимномподухватуМeдсли
јерадиосавеликимтимом,којијерадионарашчишћавању
иприпремитерена,евиденцијиместа,ископина,одкојихсу
некебилетекоткривенеипопрвипутистраженеивеома
педантноисистематичнодокументоване.Такође,Медслије-
ваистраживањасузначајнаизбогпионирскеупотребетзв.
сувефотографијекојајекоришћенаурегионимакојесуна-
сељавалеМаје,каоипокоришћењуфотографијеудуплој
фолији.25Осимфотографијекоришћенисуиликовнимедији
цртежаиграфике,којејерадилауметницаЕниХантер(Any
Hunter).ОнајеизрадилавеомадетаљнестудијеQu i ri gua-а,
Тикала,Yax chi lan-а,Копана,Паленкеаидругихлокацијако-
јесубилеобухваћенеобимномистраживачкомделатношћу.

За кљу чак

ВизуелнапрезентацијацивилизациједревнихМаја,започе-
лајесанајранијимистраживачкимекспедицијама.Мадасу
упочеткубилааматерскогкарактера,онасуипакизградила
одређенистепенвизуелнекултуре,која јебилафундамент
каснијим истраживањима. Од Калдеронових пионирских
напоранапољуилустровањаархитектонскихостатакама-
јанскихградова,скрајаосамнаестогвека,досарадњеСти-
венсаиКезервудаупетојдеценијидеветнаестогвека,по-
ступнојеизграђенанаучнадисциплинакојајеуфокусуис-
траживањаималаМезоамеричкецивилизације,међукојима
сусредишњеместозаузималеМаје.Нивоструке,подизанје
постепено, често сапромењивиминтензитетом,мањеили
вишеутемељенимставовима.Тојепратиоинапредакнапо-
љувизуелнепрезентацијемајанскецивилизације,претежно
базиран на илустровању остатака мајанске архитектуре.
Утомпогледу,нарочитоважни,билисуликовниприлози
АрмендизаиКастанеде,чијијемиметичкиметодироман-
тичарскасензибилностнесумњивоутицалаинауметнике
којисурадилиилустрацијезапотоњестручнијепубликаци-
је.МеђуњимапосебнојеважноиздвојитиКезервуда,чијаје
сарадњасаСтивенсом,методологијуинаучнедоприносеу
погледуоткривањазаборављеногсветадревнихМаја,поди-
гланасасвимновиниво.Резултатњиховихвишегодишњих
експедицијапоруиниранимлокалитетимашироммајанских

24MaudslayA.P.(1889–1902)Ar cha e o logy: Bi o lo gia Cen tra liAme ri ca na; or 
Con tri bu ti ons to the Know led ge of the Fa u na and Flo ra of Me xi co and Cen
tral Ame ri ca,eds.DucaneGodman,F.andSalvin,O.4vols.London:R.H.
PorterandDulau,p.132.

25HelmutiGernsheim,A.(1793)Fo to gra fi ja sa ze ta isto ri ja,Beograd.
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меридијана,настаојеизузетновреданкорпусликовнихра-
дова (цртежи, графике, слике) који су били уклопљени у
европскиромантичарскиманир.Њиховрадпостаојесвоје-
врснибестселерсвогадоба,савишемилионскимтиражом.
СтивенсовиКезервудовуспехвишениједостигнут,амеђу
истраживачимаиздругеполовинедеветнаестогвекаиздво-
јилисусеШарнииМаудслеј.Шарнијевацртачкаимагина-
цијаиновимедијфотографијепоставилисуновестандарде
уизучавањуМаја,идалиновиподстрекомасовљењуархе-
олошкихископавања.Крајемдеветнестогвека,романтичар-
скинадахнутиистраживачи,свевишеузмичупредакадем-
скимприступомнаслеђудревнихМаја,њиховојархитекту-
ри, веровањимаи култури.Ширењу академског приступа,
посебно је допринео енглески археолог, бившидипломата
Меудслеј,штојеибилоочекиванособзиромнањеговоака-
демскообразовањеиаристократсковаспитање.Онјеводио
великеекспедиције,којесуукључилемногобројнеекипена
ископавањима,снимањуидокументовањуоткривенихлока-
литета.Цртежи,графике,фотографије,сликеидругиликов-
нимедијикојисукоришћенинаекспедицијамаевропских
истраживача,створилесуупериодукојијебиообухваћен
темомовограда,замашанкорпусвизуелнеграђе,којајена
слојевитиметодичанначин,напримеримаархитектуре,бе-
лежилатраговевеликецивилизацијеистворилаобиманви-
зуелникорпусонајзначајнијемдревномнародуАмеричког
континента,народуМаја.
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MАYACIVILIZATIONINARCHITECTURE

EXAMPLESOFDRAWINGS,GRAPHICPRINTS
ANDEARLYPHOTOGRAPHY(XVIII–XIXCENTURY)

Abstract

TheaimofthistextistoexploretheancientMayancivilization,preserved
examplesofdrawings,graphics,photographyandarchitecturedating
between the eighteenth and the nineteenth century. Methodological
instrumentsweredevelopedtofollowaverticalchronologyextending
fromthebeginningsofresearchandartisticpresentationoftheancient
Maya civilization in thework ofEuropean artists.A cross reference
is made of the researched objects of study and art attachments are
systemized to allow tracking of historical circumstances that have
initiatedcertainexpeditions,theconditionsandtheexpertiseofthose
whoparticipatedinthem,aswellasthecontributionstheymadetothe
understandingoftheMayanarchitecture.Also,thecontextofEuropean
culturehasbeentakenintoaccountaswellastheviewofarchitecture
asacivilizationandartisticachievementoftheancientMaya.Visual
presentation of the ancientMaya civilization beganwith the earliest
research expeditions.Although initially amateur, they still managed
tobuildacertaindegreeofvisualculture,whichwas the foundation
of subsequent research. Taking into account the artistic context of
architecture,butalsothefactthattheEuropeanscientificcirclesinthe
eighteenthandnineteenthcenturies,inthefieldofsocialandhumanistic
disciplines,haveadistinctiveEuro-centriccharacter,itseemsjustified
to emphasize the importance and the scope of the contact between
the twoancient civilizations, theEuropeanon theonehand, and the

MeridiancivilizationsoftheNewWorld,ontheotherhand.

Key words: civilization, ancient Mayas, architecture, context of  
European culture, art values


