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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ

СВЕТИЉКА КАО СИМБОЛ У ТЕОЛОГИЈИ 
И ИКОНОЛОГИЈИ СВЕТЛОСТИ 
НА ПРОСТОРУ МЕДИТЕРАНА

САЖЕТАК. У религиозном искуству човека ватра и светло представљају архетип-
ске симболе. Као најнематеријалнија од свих појава, светлост се од дав-
нина доводи у везу са појављивањем светог, материјализацијом божан-
ског присуства. Временом се симболизам ватре и светла преноси и на
предмете који су коришћени за осветљење. У раду се разматрају разли-
чити аспекти теологије светла у религиозној пракси Медитерана, као и
симболична и култна улога светиљке у јавном и приватном култу, од
праисторије до појаве монотеизма.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: светлост; ватра; соларни култ; епифанија; светиљка; иконологија.

Феномени свеNлосNи и ваNре заузимају важно месNо у исNо-
рији рели:иозне кулNуре (Зав:оро9ний, 2011, сNр. 134). У већини
9уховних Nра9иција, свеNлосN је је9на о9 кључних реалносNи 9у-
ховно: 9оживљаја. НеоKичне свеNлосне @ојаве Nумаче се као ма-
нифесNације @осеKне свеNлосNи, која не @ри@а9а @риро9ном из-
вору (Bille & Sørensen 2007, сNр. 264−265; Хоружий, 2011, сNр. 29).
Овако 9оживљена свеNлосN @осNаје важан елеменN различиNих
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Ра9 је @римљен 25. маја 2018, а @рихваћен за оKјављивање на сасNанку Ре9акције ЗKорника о9р-
жаном 21. јуна 2018.
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хијерофанија/е@ифанија у којима се свеNо манифесNује као неш-
Nо @оN@уно различиNо о9 @рофано: и @риро9но: свеNа у коме чо-
век оKиNава (Елија9е, 2003, сNр. 68−69).

СвесN 9а @осNоји 9ео 9ана оKасјан свеNлошћу, као и ноћ, ка9а
свеNлосN несNаје, 9а Kи се @оново враNила с јуNром, сNворили су
веома рано ко9 љу9и осећај 9а је @орекло свеNлосNи о9 Kожан-
ских сила, 9ок је ноћ @освећена Nамној сNрани, Kо:овима и 9емо-
нима @о9земља, који се чесNо називају мрачним силама. ПоNреKа
9а се ноћ освеNли насNала је Nако из 9ва разло:а: с је9не сNране, Nу
су @ракNичне @оNреKе 9а се 9невне акNивносNи @ро9уже или оKа-
вљају и ка9 нема сунчеве свеNлосNи, 9ок је на 9ру:ој сNрани риNу-
ална уло:а свеNла, :9е оно @осNаје зашNиNа о9 злих сила, су@сNи-
Nуција Kожанско: @рисусNва.1 Бо:ови @а:анских рели:ија насNа-
њени су на неKу, 9омену KлисNаве свеNлосNи, 9ок су свеNлосне
еманације – муња, ваNра, 9у:а уоKичајени аNриKуNи неKеских си-
ла.2 ВаNра о:њишNа, свеNлосN свеће, Kакље и свеNиљке, @осNају зе-
маљски о9јеци ове неKеске свеNлосNи, симKоли Kожанско: @ри-
сусNва, али и само: Kо:а. СвеNлосN је археNи@ски @ојам, најнема-
Nеријалнија о9 свих маNеријалних @ојава. На основу анало:ија са
@леменима која су осNала на ловачко-саку@љачком сNа9ијуму,
може се @реN@осNавиNи 9а су ваNра и свеNлосN имале сре9ишње
месNо у миNу и кулNу @алеолиNских љу9и (Лома, 2008, сNр. 264;
Forbes, 1966, сNр. 2).

При@иNомљавање ваNре, о9 NренуNка ка9а је човек овла9ао чу-
вањем, а @оNом и @роизво9њом ваNре, је9ан је о9 кључних моме-
наNа љу9ске еволуције.3 Мани@улација ваNром значајно је уна@ре-
9ила живоN @рачовека, уNичући на Kиолошки на@ре9ак врсNе, као
и на усложњавање социјалних веза у @рвоKиNним љу9ским заје9-
ницама и @очеNак рели:иозне акNивносNи, чији фокус @осNаје о:-
њишNе (Beaune, 2003, сNр. 13−14). А. Лома (2008) смаNра 9а је Nрену-
Nак ка9 је човек @осе:нуо за конNролом ваNре означио @релазак из

1 В. Чајкановић у књизи С�ара срGска релиFија и ми�олоFија :овори о осNацима
ин9оевро@ске кулNне @раксе у ср@ским оKичајима, о ма:ијском и а@оNро-
@ејском значају ваNре, свећа и KукNиња, из9војивши @осеKно кулNне ра9ње
око о:њишNа. ВаNра о:њишNа ценNар је 9омаће: кулNа у коме оKиNавају 9уше
@ре9ака, а 9аривање и чарање ваNре је оKнављање, @ојачавање елеменNа, о9-
носно жрNва 9ушама @ре9ака (Чајкановић, 1994, сNр. 138).

2 Већ у Хомеровим е@овима, али и у сNаријој ин9оевро@ској и ме9иNеранској
Nра9ицији @ојаву KожансNва @раNи свеNлосN. Тако у Илија9и Зевс кажњава
муњом, а @ојава Kо:иње АNене на:лашена је 9у:ом. У О9исеји, АNена са @оја-
вљује са злаNном лам@ом, која сија неземаљском свеNлошћу (Constantini-
dou, 2010, сNр. 92−96). 
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времена не@ресNане KорKе за @реживљавањем у „очовечено“ вре-
ме. ВаNра је 9ала мо:ућносN за Nермичку оKра9у хране, а освеNље-
но сNанишNе @ружало је си:урнију о9Kрану о9 :раKљивица. У но-
вим условима човек је освојио време за слоKо9ну менNалну ак-
NивносN и 9рушNвени живоN, @а у@раво у овим околносNима NреKа
NражиNи зачеNке рели:ије и миNоло:ије (Лома, 2008, сNр. 263−264).
КулNне ра9ње везане за ваNру, Kило 9а се ра9и о храњењу ваNре на
олNару/о:њишNу или вечном @ламену лам@е, @ре9сNављају 9о-
9ирну Nачку већине свеNских рели:ија, а основа Nих ра9њи :оNово
Kез сумње је везана за @раксу чувања ваNре нађене у @риро9и.1 И
сам чин „@риKављања“ ваNре нашао је свој о9раз у миNу, кроз лич-
носNи „кулNурних хероја“ који @осре9ују између Kо:ова и љу9и,
међу којима је ПромеNеј нај@ознаNији (Лома, 2008, сNр. 264−265;
Chrzanovski, 2013, сNр. 21). Фаза саку@љања ваNре @о9разумевала је
ор:анизовано @роналажење ваNре, њен Nранс@орN кроз @росNор, а
@оNом и чување у неком о9ређеном временском @ерио9у, шNо је
изискивало ор:анизовану @о9елу ра9а (Gowlett, 2016, сNр. 3, 17).
Ка9а је (око 450 000 :о9ина @. н. е.) човек коначно овла9ао @рои-
зво9њом ваNре, @осNе@ено се :уKила нужносN њено: чувања,2 али
је 9алеки о9јек @раксе осNао у кулNу вечно: @ламена о:њишNа/ол-
Nара/лам@е. Грчка ХесNија Kила је KожансNво и @ерсонификација
о:њишNа, а њен римски @ан9ан ВесNа Kила је је9но о9 најважнијих
KожансNава 9ржавне рели:ије (Срејовић и Цермановић, 1992, сNр.

3 Човек је је9ино живо Kиће које је ус@ело 9а сNави ваNру @о9 своју конNролу.
У @очеNку вероваNно @ре@лашени сNихијском @риро9ом ваNре, временом су
љу9и @очели 9а оNкривају и мо:уће KенефиNе. О9 1 500 000 :о9ина @ре наше
ере @овећава се Kрој локалиNеNа са Nра:овима :орења, ма9а је @роцес @ри@и-
Nомљавања ваNре @рошао више еNа@а, 9ок човек није коначно овла9ао ње-

ном @роизво9њом око 450 000 :о9ине @. н. е.  (Gowlett, 2016, сNр. 1−2).
1 Тра:ови ове @раксе за9ржали су се и @роNоин9оевро@ским именима Kожан-

сNава ваNре, свеNлосNи и сунца, која о9ражавају о9нос @рема чувању ваNре (у
о:њишNу), Nе 9оживљај ваNре као акNивно: или @асивно: елеменNа (Иванов,
2013, сNр. 20−23).

2 Међу најсNаријим локалиNеNима који све9оче о конNролисаној у@оNреKи ва-
Nре су East Turkana и Chesowanja у Кенији, @оNом Gesher Benot Ya'aqov у
Израелу, Zhoukoudian у Кини и 9р. Око 400 000 :о9ине @. н. е. Kрој локалиNеNа
на којима се налазе Nра:ови конNролисане у@оNреKе ваNре ра@и9но се @ове-
ћава укључујући и @ојаву алаNа о9 кремена, као шNо је случај на локалиNеNу

Beeches Pit у Ен:леској (Gowlett, 2016, сNр. 4−5). Колико :о9 је оNкриће за@а-
љивих маNерија омо:ућило човеку 9а @роизве9е ваNру, све 9о мо9ерно: 9о-
Kа Kило је комфорније чуваNи ваNру, не:о је изнова @алиNи. Сачувана је, ре-
цимо, наре9Kа Карла Велико: 9а се у свакој насељеној кући мора о9ржаваNи
ваNра (Forbes, 1966, сNр. 3).
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87−88, 478). У зороасNризму, иранској 9уалисNичкој рели:ији чији
корени су ин9оевро@ски, Kо: се @ошNује у ви9у сунчево: зрака,
који у храму @ерсонификује олNар ваNре, на коме :ори вечни @ла-
мен (Ли9ов, 2011, сNр. 8).

ВаNра је и у 9анашње време основа различиNих Nехноло:ија, а
све 9о оNкрића елекNричне енер:ије Kила је је9ини начин ве-
шNачко: освеNљења. ЗKо: Nо:а је феномен свеNла у @рошлим вре-
менима нераски9иво @овезан са ваNром, а оKоје схваNани као
@реро:аNиви Kожанско:, чија су својсNва ма:ијска и @урифика-
Nивна (Moullou, 2011, сNр. 45). Као најчешћа манифесNација рели-
:ије свеNлосNи јавља се соларни кулN. НеKеска свеNла, сунце, ме-
сец и звез9е за човека су о9 9авнина Kили @осре9ник са сфером
Kожанско:, а њихова креNања илусNровала су живоNне циклусе и
оKезKеђивала ре9 у космосу (Kramer, 1963, сNр. 132; Nagy &
Valvanis 1993, сNр. 282−284). У сумерском @анNеону @римаN имају
Kо:ови који у@рављају најважнијим ком@оненNама космоса – ва-
з9ухом, земљом и во9ом/морем. За њима 9олазе асNрална Kо-
жансNва, међу којима је и Kо: сунца УNу (касније Шамаш). УNу је
@риказиван као Kо: који се свако: 9ана вози кочијама @реко неKе-
ско: сво9а, ви9и све шNо се на земљи 9ешава и за9ужен је за љу9-
ски морал и Kожанску @рав9у, укључујући и @осле9њи су9
(Kramer, 1963, сNр. 132). Веома Kлизак :лавним KожансNвима је и
Нуску, Kо: свеNла и ваNре, који је зашNиNник о9 зла и ма:ије, али
и @аNрон занаNа и умеNносNи (Hageneuer, 2007, сNр. 1).

Прем9а су на широком @росNору Ме9иNерана и ценNралне Ази-
је @ошNовани различиNи оKлици рели:ије свеNлосNи као а@-
сNракNно: начела, @осNе@ена рационализација и исNицање сунца
у @рви @лан 9ово9е се у везу са Е:и@Nом и реформама АменхоNе-
@а IV, АкхенаNона. Рели:иозна револуција која се 9о:о9ила може
се @осмаNраNи и као 9ео о@шNих рели:иозних Nокова, но Акхена-
Nонов кулN Сунца Kио је @рва 9окуменNована моноNеисNичка ре-
ли:ија Сунца (Иванов, 2013, сNр. 26−28). Корени соларно: кулNа
налазе се у @ре9инасNичком @ерио9у и у СNаром царсNву, у вре-
мену „ка9 је Сунце Kило Kо:“ као у наслову @ознаNе књи:е Зенона
Коси9овско: (1992). Џ. Хофмајер смаNра 9а су ве9ро @лаво неKо и
засле@љујуће сунце нај@роминенNније манифесNације @риро9е у
Е:и@Nу, Nе није случајно шNо се сунце @ојављује као најмоћнија
сила већ у раној фази рели:ије (Hoffmeier, 2015, сNр. 5). У @ре9и-
насNичком @ерио9у @осNоји више назива за соларна KожансNва,
шNо је вероваNно у вези са @осNојањем локалних Nра9иција: АNум,
Ра, Ке@ри. У 9оцнијој Nеоло:ији соларна KожансNва су синкреNи-
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зована и развија се 9о:ма о АNуму-Ке@рију, самосNвореном Nвор-
цу који @осNоји @ре све:а 9ру:о:. Након чина самокреације који
се 9ешава у Хелио@олису, KиKлијском Ону (1 Мој 41, 45), АNум
сNвара осNале Kо:ове који су @ерсонификације @риро9е и @оNчи-
њени је9инсNвеном Kо:у Nворцу. Међу соларним симKолима нај-
@ознаNији су @ирами9а и оKелиск, али соларну коноNацију имају
и скараKеј/Kале:ар, коKра (аNриKуN Kо:иње ваNре ТефнуN), сфин:а
и соларни 9иск (Assmann, 2008, сNр. 69; Hoffmeier, 2015, сNр. 7−21).
У време Ново: царсNва а@сNракNна @ре9сNава соларно: 9иска АNо-
на @осNаје фокус АкхенаNонове рели:иозне револуције и 9оми-
нанNан моNив у фараонској иконо:рафији. Била је Nо @осле9ица
фараоново: @реки9а са сNаром рели:ијом усле9 че:а је сун-
це-Nворац @осNало је9ини Kо:, 9ок су кулNови 9ру:их Kо:ова, @а и
њихово @осNојање, заKрањени (Assmann, 2008, сNр. 64). Кроз АNона
је @ошNовано физичко сунце, које излази на хоризонNу и својим
зрацима оKезKеђује Nо@лоNу, а чија је живоNо9авна сила за све
очи:ле9на (Murray, 2004, сNр. 38). У химнама АкхенаNона, Амен-
хоNе@а IV сунце своју Kла:о9еN излива на цео свеN који је сNвори-
ло, на љу9е различиNе Kоје коже, који :оворе различиNим јези-
цима. Тиме АNонова рели:ија 9оKија космо@олиNски, универ-
залисNички каракNер. И@ак, уки9ање сNарих веровања и
Nра9иционалних начина @риказивања Kо:ова, Nе а@сNракNносN
ново: Kо:а нису Kили @ријемчиви Е:и@ћанима (Франк-Каменец-
кий, 1917, сNр. 18−19). АкхенаNонова рели:иозна револуција Kила
је краNко: 9аха, већ у време ње:ових не@осре9них насле9ника
сNари кулN је оKновљен, а АкхенаNон је 9оживео damnatio
memoriae. Пара9оксално, исNоријска личносN АкхенаNон/Аменхо-
Nе@ IV несNаје из колекNивно:/кулNурно: @амћења ре:ије, али
ње:ова реформа се 9ово9и у везу са Мојсијем, чије је @осNојање
исNоријски не@оNврђено, 9ок је у кулNурном @амћењу и рели:ији
Ме9иNерана о9и:рао @ресу9ну уло:у. СNицај околносNи је о9лу-
чио 9а у XX веку АкхенаNон, ње:ова су@ру:а НеферNиNи и син Ту-
Nанкамон (ТуNанкаNон) Kу9у међу нај@о@уларнијим ликовима
е:и@аNске исNорије, а научно инNересовање за ње:ову рели:ио-
зну реформу у којој су @ре@ознаNе основе моноNеизма, учинило
је најисNраживанијом еNа@ом е:и@аNске рели:иозне исNорије
(Assmann, 2008, сNр. 64−65; Hoffmeier, 2015, сNр. 1).

О9 муње – као аNриKуNа врховно: KожансNва Зевса, @реко Хефе-
сNа – Kо:а ваNре и ХесNије – Kо:иње кућно: о:њишNа, 9о А@олона
ФеKа и Хелиоса, свеNло и ваNра се у :рчком свеNу 9ово9е у везу са
Kожанским манифесNацијама. СвеNло се јавља као важан ас@екN
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мисNичних иницијација, :9е се изје9начава са А@олоном, Диони-
сом или Хелиосом (Seaford, 2010, сNр. 201−203). Иконоло:ија све-
NлосNи као симKола е@ифаније, манифесNује се кроз хризелефан-
Nинске сNаNуе, које су Kелином слоноваче и сјајем злаNа евоцира-
ле KлисNаву @ојаву Kо:ова, @ламNећих очију (Constantinidou, 2010,
сNр. 92−93). Бо: сунца, Хелиос, свако: се јуNра рађа из Океана, вози
своје ваNрене кочије @реко неKа, 9а Kи увече заласком у Океан на
за@а9у заNворио циклус. Хелиос, који је савременик 9ру:е :ене-
рације олим@ских Kо:ова, ника9а није у:розио @римаN Зевса. Он
је Kожије свеви9еће око, коме нишNа не @ромиче. До архајско: @е-
рио9а соларни симKоли су а@сNракNни (розеNа, кру:, Nочак), али

СЛ. 1. ФАРАОН АКХЕНАТОН У МОЛИТВИ ПРЕД АТОНОМ 
(1356−1340. Г. П.Н. Е.; MUSÉE DU CAIRE, КАИРO); PHARAOH AKHENATEN 

WORSHIPING THE ATEN (1356−1340 BC; MUSEUM OF CAIRO)
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већ о9 Хомерово: 9оKа сунце 9оKија анNро@оморфну форму, а @о-
Nом и сNан9ар9ну иконо:рафију – 9у:и хиNон кочијаша, уз9е у ру-
ци, ква9ри:а, коњи и соларни 9иск на9 :лавом. Током V века 9о-
лази 9о и9енNификације Хелиоса и А@олона, Kо: се @риказује из-
разиNо ле@о: лица, а соларни 9иск замењен је зракасNом круном,
9ија9емом (Nagy & Valvanis, 1993, сNр. 282−284; Seaford, 2010, сNр.
201), чиме је формирана уоKичајена :рчко-римска иконо:рафија
соларно: KожансNва.1 Грци су веровали 9а се на исNоку, на месNу
сунчево: изласка, налази Елисијум, :9е Kлажени @окојници и хе-
роји уживају вечну свеNлосN. Је9но о9 се9ам чу9а сNаро: свеNа,
Колос са Ро9оса @ре9сNављао је сNаNуу Хелиоса, која се налазила
у храму на Ро9осу, осNрву на :рчком исNоку и најзначајнијем
ценNру кулNа (Nagy & Valvanis, 1993, сNр. 292).

Ко9 Римљана ваNра и свеNло имали су сличну симKолику и
уло:у као ко9 Грка, засновану на заје9ничким ин9оевро@ским
основама, мо9ификовану кроз инNеракцију са сNаријим ме9иNе-
ранским Nра9ицијама. СимKолизам свеNла и ваNре најекс@ли-
циNније је изражен у кулNу ВесNе и Сола. КулN ВесNе, Kо:иње о:-
њишNа и 9ома Kио је је9ан о9 најзначајнијих 9ржавних кулNова, о
коме се сNарао pontifex maximus и свешNенице 9ржавно: о:њишNа,
весNалске 9евице. НајсNарије кулNно месNо Kио је окру:ли храм у
Риму, за који се веровало 9а :а је са:ра9ио краљ Нума. У ВесNи-
ном храму шесN свешNеница весNалки сNарало се о Kо:ињином
кулNу и вечној ваNри на о:њишNу. По @ре9ању, је9на весNалка
увек је осNајала @оре9 о:њишNа, зKо: че:а се на @ре9сNавама ли-

1 У соларном 9иску и сјајној зракасNој круни налазе се зачеци ореола, који у
хришћанској иконо:рафији означава Kожанско свеNлосN којом зрачи ХрисN,
Бо:оро9ица и свеNиNељи.

СЛ. 2 ГРЧКИ БОГ ХЕЛИОС (IV В. П. Н. 
Е; PERGAMONMUSEUM, БЕРЛИН; 

СЛИКА У ЈАВНОЈ УПОТРЕБИ); GREEK 
GOD HELIOS (4TH CENTURY CENTURY 

BC; THE PERGAMON-MUSEUM IN 
BERLIN)
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ковне умеNносNи @риказује само @еN свешNеница. Као чувари 9р-
жавно: о:њишNа, весNалке су имале велике @очасNи, али су их,
ако @о:реше, чекале сNро:е казне. Уколико Kи се ваNра у храму
у:асила, весNалка је кажњавана Kичевањем, а ако Kи @рекршиле
завеN 9евичансNва Kиле Kи живе зако@ане (Beard, North, Price,
1998, сNр. 51; Срејовић и Цермановић, 1992, сNр. 87−88). Римски
Сол, Sol Indiges, Kио је ниже KожансNво и @ошNован је заје9но са Лу-
ном, Kо:ињом месеца. КулN Сола је у Рим 9онео саKињански краљ
ТиN Тације (Срејовић и Цермановић, 1992, сNр. 390; Hijmans, 1996,
сNр. 118). У @ерио9у @озно: ЦарсNва, @о9 уNицајем соларних рели-
:ија са исNока, за@очело је @ошNовање кулNа Sol Invictusa, који Ау-
релијан 274. уз9иже у ран: 9ржавно:, им@еријално: кулNа (Beard
& al., 1998, сNр. 259; Hijmans, 1996, сNр. 119). У синкреNисNичким
кулNовима касне анNике Sol Invictus изје9начава се са инNели:ен-
цијом свеNа, @о@рима осоKине свих Kо:ова, 9ок солaране Nеоло-
:ије и9у у @равцу рационалне филозофије, @а у NексNовима Јули-
јана А@осNаNе и Прокла соларне хијерофаније усNу@ају своје
месNо и9ејама, 9есакрализујући соларни кулN (Елија9е, 2003, сNр.
176). ПошNовање Не@оKе9иво: сунца насNавиће се и након Ми-
ланско: е9икNа, а верује се 9а је кулN Kио озKиљан ривал хри-
шћансNву (Hijmans, 1996, сNр. 126).

Временом је симKолично значење ваNре и свеNла @ренесено на
различиNе Nи@ове о@реме за освеNљење, који @осNају оKавезни
9ео риNуалне о@реме.1 Тако А@улејев Луције у МеNаморфозама,
оKјашњавајући @рорицање уз @омоћ свеNиљке, каже: 

„Није никакво чу9о ако овај @ламен, ма како скроман и незнаNан
Kио, иако је сNворен о9 љу9ске руке, и@ак за9ржава ус@омену на
ону 9ру:у ваNру, на мно:о већи, неKески @ламен, као на оца о9 ко:а
во9и @орекло“ (Apulej, 1954, сNр. 43−44).

У@оNреKа уљаних свеNиљки 9аNира из @алеолиNа, али се не
може са си:урношћу уNвр9иNи ка9а је човек @очео 9а корисNи
у9уKљења у камену или љушNуру шкољке као им@ровизовану

1 У римској и :рчкој фунерарној умеNносNи @риказују се KукNиње, ланNерне,
свеNиљке, које означавају свеNло на @окојниковом @уNу или су @риказане
као елеменN @о:реKно: риNуала (ЦрноKрња, 2006, сNр. 31, 35; ЦрноKрња и

Племић, 2013, сNр. 92−97). О @реношењу свеNлосно: симKолизам на различи-
Nе Nи@ове о@реме за освељење у хришћансNву све9оче маNеријални 9окази,
@исани извори и сачуване визуелне @ре9сNаве. Већ Е:ерија @омиње незами-
слив Kрој „свећа и свећа за кан9ила и лам@и“ које се у@оNреKљавају у цркви

Св. ГроKа у IV веку (Е:ерија, 2002, сNр. 54).
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лам@у. СвеNиљка, лам@а, жижак, уљаница и луцерна називи су
који се корисNе за @осу9е различиNих оKлика и 9имензија, изра-
ђене о9 камена, шкољки, :лине, меNала или сNакла које су кори-
шћене за освеNљење. Лам@е су @уњене Nечним :оривом, оKично
Kиљним уљем или живоNињским масNима у које је уNа@ан фи-
Nиљ о9 Kиљних влакана, на чијем слоKо9ном крају :ори @ламен
(Крунић, 2011, сNр. 17−18). Прво оNкриће лам@е везује се за @ећину
la Mouthe у Дор9оњи, а у @иNању је @ре9меN израђен о9 оKлуNка
(Beaune, 2003, сNр. 13). Након Nо:а усле9ила су Kројна оNкрића @а-
леолиNских @роNолам@и, о9 којих је најинNересанNнија свеNиљка
из @ећине Ласко, Le brûloir de Lascaux, о9 ружичасNо: @ешчара изу-
зеNно чисNе сNрукNуре, изве9ена у оKлику овалне з9еле са 9р-
шком, налик @аNери. Пре9меN је израђен веома @ажљиво, а ње:о-
ва есNеNика Kазирана на @рецизној :еомеNрији, симеNрији и
9оKром @ро@орционисању 9елова. Дршка је украшена урезима у
оKлику лаNинично: слова В (chevron), какви се налазе и на зи9ови-
ма @ећине (Glory, 1961, сNр. 177−178). Лам@а се 9аNује у @ерио9 око

СЛ. 3 РИМСКИ БОГ СОЛ (II В. ПРЕ. Н. Е. STAATLICHE ANTIKENSAMMLUNGEN, МИНХЕН; 
ФОТОГРАФИЈА У ЈАВНОЈ УПОТРЕБИ); ROMAN GOD SOL (2ND CENTURY AD, STAATLICHE 

ANTIKENSAMMLUNGEN, MUNICH)
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15 000 :о9ина @. н. е. и @ри@а9а :ру@и @ажљиво изве9ених и 9еко-
рисаних @ре9меNа о9 @ешчара, чији 9еNаљи изра9е, малоKрој-
носN у о9носу на уку@ан Kрој @алеолиNских лам@и и конNексN на-
лаза, везан за @ећинско сликарсNво или о:њишNа/олNаре све9оче
о ексклузивносNи оKјекаNа, као и сNаросNи кулNне у@оNреKе све-
Nиљки (Beaune, 1987, сNр. 576; Chrzanovski, 2013, сNр. 56).

Након е@охе Ма:9аленијана насNу@ио је @реки9 у @роизво9њи
свеNиљки, су9ећи @о 9анашњем сNе@ену исNраженосNи. Око 4000.
:о9ине @. н. е. 9олази 9о @оновно: оNкрића у Месо@оNамији, :9е је
у@оNреKа лам@е @овезана са у@оNреKом маслиново: уља. У Уру је
@ронађена лам@а на@рављена о9 шкољке, украшена :еомеNриј-
ским орнаменNима о9 се9ефа и ла@ис лазулија. ОKлик шкољке
@ослужио је као инс@ирација за @роизво9њу најранијих :лине-
них свеNиљки, а @оNом и меNалних (Chrzanovski, 2013, сNр. 58−60).
Лам@е се у Месо@оNамији @ојављују у фунерарном и сакралном
конNексNу (Коси9овски, 1992, сNр. 78). Као аNриKуN Нускуа, Kо:а
свеNла и ваNре, @ојављује се свеNиљка, а Kројне су @ре9сNаве у ко-
јима свеNиљка @оN@уно замењује Kо:а и @осNаје оKјекаN @ре9 ко-
јим се верник моли. На неким @ре9сNавама свеNиљка се @ојављу-
је као ме9ијаNор између Kолесника и свешNеника који врши
исцељење, шNо на:овешNава 9у:у ме9иNеранску @раксу исцеље-
ња @омоћу маслиново: уља које је :орело у лам@ама на свеNим
месNима (Vikan, 1984, 12; Hageneuer, 2007, сNр. 2).

Значај свеNиљке у кулNној @ракси фараонско: Е:и@Nа @осве9о-
чен је @исаним изворима, али не9осNају и9енNификовани налази
лам@и (Robins, 1939, сNр. 184−185; Chrzanovski, 2015, сNр. 14). ПреN-
@осNавља се, сNо:а, 9а су Е:и@ћани корисNили оNворене лам@е са

СЛ. 4. ПРОТОЛАМПА ИЗ ПЕЋИНЕ ЛАСКО, LE BRÛLOIR DE LASCAUX (15 000. Г. П. Н. Е. MUSÉE 
NATIONAL DE PRÉHISTOIRE, LES EYZIES-DE-TAYAC; ФОТОГРАФИЈА У ЈАВНОЈ УПОТРЕБИ); PROTOLAMP 

FROM LASCAUX CAVE (15 000. BC; NATIONAL PREHISTORY MUSEUM IN LES EYZIES-DE-TAYAC)
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@луNајућим фиNиљем, чији су оKлици @о @равилу слични 9ру:им
Nи@овима з9ела и Nешко се @ре@ознају, зKо: не@осNојања :орио-
ника, ниNи Nра:ова :орења. То су мо:ле KиNи керамичке @осу9е,
али и @осу9е о9 камена, уоKичајене у е:и@аNској кулNури. Луми-
нозна својсNва алаKасNера @о:о9овала су изра9и свеNиљки, шNо
9оKро илусNрује (@реN@осNављена) NросNрука лам@а изрезKарена
о9 је9но: кома9а алаKасNера, нађена у :роKници ТуNанкамона,
која @ре9сNавља Kиљку лоNоса како израсNа из језерцеNа. На крају
сваке 9ршке је цвеN и лисNови који су @риказани као 9а @луNају.
У чашицама цвеNа налазило се уље у које је уNа@ан @луNајући фи-
Nиљ (Robins, 1939, сNр. 186). Конце@N лам@е, начин на који се из
ценNрално: сNуKа :ранају олисNале сNаKљике завршене цвеNови-
ма, асоцира на о@ис храмовне меноре.1 Паљење лам@е у е:и@аN-
ском храму означавало је @очеNак церемонијално: 9ана. Био је Nо
начин 9а свешNеник оKасја @уN, 9ок оNкрива лица Kо:ова, у Nре-
нуNку ка9 сунце @релази хоризонN (Zografou, 2010, сNр. 278). У@а-
љене лам@е краљеви су @риносили Kо:овима на 9ар, а @онека9 је
у @ламен Kацана храна, воће и цвеће, као жрNва Kо:овима, како је
@риказано на сликама из АкхенаNоново: времена у 9олини
Амарне (Коси9овски, 1992, сNр. 97; Murray, 2004, сNр. 88). СвеNиљке
су коришћене у фунерарном конNексNу, а како све9оче ма:ијски
@а@ируси служиле су и за @рорицање и Kацање клеNви. Поре9
у@оNреKе у великим свеNилишNима и мањим храмовима, @ри-
суNне су и у кућним свеNилишNима и олNарима. Биле су и оKаве-
зни ре@ерNоар Nоком @роцесија @освећених KожансNвима, @ре
свих Изи9и и Сера@ису, о чему све9очи Kо:аNа иконо:рафија е:и-
@аNских Kо:ова на лам@ама из римско: @ерио9а (Zografou, 2010,
сNр. 278−279). Важно месNо свеNиљке у кулNним ра9њама о9ржа-
ло се и након @ојаве хришћансNва, о чему све9очи Kри:а за осве-
Nљење манасNирских цркава. ВажносN лам@и у кулNној @ракси
хришћанско: и @ре9хришћанско: Е:и@Nа смаNра се разло:ом
зKо: ко:а КлименN Алексан9ријски @ри@исује Е:и@ћанима изум
свеNиљке (Clement of Alexandria, сNр. 1, 16, 74, 2).

Грци су у@оNреKљавали свеNиљке још у микенском @ерио9у, но
Nоком мрачно: 9оKа свеNиљке су заKорављене, из:уKљене @о@уN
@исма и 9ру:их цивилизацијских 9осNи:нућа. Реинвенција се 9о-
:о9ила @очеNком VII века @. н. е. ка9а су Грци @осре9сNвом Фени-
чана @реузели мо9ификоване Nи@ове месо@оNамских лам@и.

1 ПреузеNо са: http://www.touregypt.net/museum/tutl28.html  @рисNу@љено
04.03.2018.
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СвеNиљка је уNилиNарни @ре9меN, нео@хо9ан за свако9невно
функционисање, али и сасNавни 9ео кулNних ра9њи (Moullou,
2011, сNр. 55; Moullou, 2015, сNр. 200−211). У :рчком свеNу лам@е су
је9ан о9 најчешћих воNивних 9арова. Везују се за олNаре :9е, као
и у Е:и@Nу, мо:у @реузеNи уло:у жрNвеника или @осре9оваNи у
@рорицању. Лам@а је називана малим сунцем, @а се смаNрало 9а
@о@уN неKеско: сунца, Зевсово: свеви9еће: ока, може ви9еNи и
најинNимније 9о:ађаје иза заNворених враNа, ка9а се везује за
Афро9иNу (Zografou, 2010, сNр. 283; ЦрноKрња, 2006, сNр. 37).
О кулNној улози свеNиљке, као ознаке Kожанско: @рисусNва, све-
9очи Паусанија (О@ис Хела9е, I, 26, 1−7), о@исујући злаNну лам@у,
која је увек :орела у храму АNене Полијас. СвеNиљку је изра9ио
вајар Калимах и морала је 9а се @уни само је9ном :о9ишње. 

На :рчком исNоку у 9оKа хеленизма 9о:о9ио се значајан иско-
рак у @роизво9њи керамичких свеNиљки, са @ојавом лам@и @ро-
изве9ених у калу@у. Појава калу@а омо:ућила је масовну @ро9ук-
цију свеNиљки и знаNно нижу цену @роизво9ње, а осоKиNо знача-
јан 9о@ринос осNварен је на @лану 9екорације, Kу9ући 9а се је9ан
9екораNивни оKразац уз @омоћ маNрице мо:ао @реносиNи на
већи Kрој лам@и. Ова новина @окло@ила се са NренуNком ка9а су
@реко :рчких колонија у јужној ИNалији, Римљани @очели са ор-
:анизованом @роизво9њом маслиново: уља и усвојили уљане
лам@е као 9оминанNан начин освеNљења. У ИNалији ће се Nоком I

СЛ. 5 ЛАМПА ОД АЛАБАСТЕРА ИЗ ТУТАНКАМОНОВЕ ГРОБНИЦЕ (1336−1327. Г. П. Н. Е. MUSÉE DU 
CAIRE, КАИРO; ФОТОГРАФИЈА У ЈАВНОЈ УПОТРЕБИ); LAMP CARVED FROM ALABASTER FROM THE 

BURIAL CHAMBER OF THE TOMB OF TUTANKHAMUN (1336−1327. BC; MUSEUM OF CAIRO)
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века @. н. е. @ојавиNи Nи@ свеNиљке са равним 9иском, веома @о-
:о9ним за 9екорацију. Римске свеNиљке са 9иском, на коме се на-
лази рељефна @ре9сNава Nзв. bildlampen, уз9ићи ће лам@е 9о @ре9-
меNа умеNничке @ро9укције. У@оNреKа свеNиљки уKрзо ће широм
ЦарсNва @осNаNи израз римско: начина живоNа, а моNиви на 9и-
ску @реузеNи из монуменNалне умеNносNи, :ли@Nике, нумизма-
Nике @ослужили су као о9личан @ро@а:ан9ни ме9ијум. Слично
новцу, свеNиљке су захваљујући масовној @роизво9њи и рела-
Nивно ниској цени Nранс@орNа, @реносиле рели:иозне и им@ери-
јалне и9еје у нају9аљеније 9елове ЦарсNва (Bussiere & Lindros
Wohl, 2017, сNр. 62−71; da Costa, 2012, сNр. 168; Ellison, 2015, сNр. 4;
Крунић, 2011, сNр. 15, 31; Perko, 2013, сNр. 10−13). Уљане свеNиљке
Kиле су у римској цивилизацији, као и ко9 Грка, уNилиNарни
@ре9меNи, али и важан елеменN кулNних ра9њи. Као воNивни 9ар
@оклањане су храмовима, :9е су свако9невне коришћене у кулN-
ној @ракси, а @осеKно инNензивно Kило је освеNљење Nоком фе-
сNивала и @роцесија у славу Kо:ова. Лам@е су чесN :роKни @рило:,
јер је NреKало 9а @окојнику оKезKе9е свеNло на 9ру:ом свеNу. Све-
Nиљке и Kакље сасNавни су 9ео римских фунерарних риNуала,
симKолишу @окојников @уN ка lux perpetua. Лам@а је Kила уоKича-
јени @оклон који су римски :рађани размењивали Nоком @разни-
ка. Коришћене су и у 9омаћем кулNу. Археолошки 9окази @оNвр-
ђују везу свеNиљки и и:ара у амфиNеаNру (ЦрноKрња, 2006, сNр.
17−38; Крунић, 2011, сNр. 10−15). ПреKо:аN ре@ерNоар моNива на
римским свеNиљкама @овезан је са широким 9ија@азоном у@о-
NреKе @ре9меNа, као и са ком@лексном симKоликом. ЗаNо су вео-
ма чесNи соларни моNиви, @о@уN кру:а или розеNе, као и @ре9сNа-
ве Kо:а Сола. На свеNиљкама се @риказују различиNе миNолошке
сцене, @орNреNи Kо:ова и Kо:иња, :ла9ијаNори у KорKи, ероNске
сцене, Kиљни, :еомеNријски и зооморфни моNиви (ЦрноKрња,
2006, сNр. 51−66; Крунић, 2011, сNр. 355−381). Ма9а је :оNово немо-
:уће са си:урношћу о9ре9иNи ка9а је свеNиљка коришћена ис-
кључиво за освеNљење, а ка9 је @ре9меN кулNних ра9њи, верује се
9а су @римерци са више :орионика, квалиNеNније изра9е и Kо:аNе
9екорације коришћени у сакралним и ре@резенNаNивним оKјек-
Nима. Такође, у новијој лиNераNури се о9Kацује сNав @рема коме
9екорација није Kила о9 важносNи, ниNи у 9ирекNној вези са
функцијом свеNиљке. ДекораNивни ре@ерNоар није морао KиNи
@ресу9ан ко9 изKора свеNиљке у свако9невној у@оNреKи, али ка9
су у @иNању кулNни @ре9меNи, свакако се во9ило рачуна о изKору
моNива. У кућним свеNилишNима, лам@е @осNају израз @риваNне
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@оKожносNи и сре9сNво креирања рели:иозно: и9енNиNеNа, а њи-
хово свеNло симKол неви9љиво: @рисусNва Kо:а (da Costa, 2012,
сNр. 169; Ellison, 2015, сNр. 5−6). У @ерио9у касне анNике на @ро-
сNраној NериNорији Римско: царсNва израђиване су свеNиљке са
моNивима из хришћанско:, јеврејско: и @а:анско: конNексNа. Ре-
ли:иозни синкреNизам раз9оKља нашао је @ун израз на лако @ре-
носивим @ре9меNима који су коришћени у јавном и @риваNном
кулNу.

У @а:анској рели:иозној Nра9ицији Ме9иNерана, свеNлосN и ва-
Nра имале су о9 најранијих времена важну уло:у. СвеNлосN је у
различиNим цивилизацијама @ошNована као ис@ољавање Kожан-
ско: @ринци@а, еманација Kо:а и знак е@ифаније. ВаNра о:њи-
шNа/олNара и @ламен свеNиљке схваNани су као маNеријализаци-
ја свеNлосно: симKолизма, Nе су зKо: Nо:а @осNали оKавезан
се:менN кулNних ра9њи. Лам@е су Kиле ком@акNна свеNилишNа,
@осу9е са уљем, @ламени олNари и ка9ионице у је9ном (Zografou,
2010, сNр. 285). Па:анске основе симKолике свеNла, ваNре и све-
Nиљке снажно су уNицале на аврамовске моноNеисNичке рели:и-
је, ју9аизам, хришћансNво и ислам. Значај свеNла исNакнуN је у
@рвим ре9овима књи:е ПосNања (1 Мој 1, 3−5), као и Kројним @о-
менима свеNла и ваNре у СNаром завеNу које се о9носе на Kожан-
ско @рисусNво (Sardi & Motsianos, 2013, сNр. 2). У Новом завеNу
ХрисN је свеNлосN свеNа (Јн 8, 12), а у NексNовима ранохришћан-

СЛ. 6, СЛ. 7 РИМСКА ЛАМПА ИЗ ВИМИНАЦИЈУМА (IVВ. ИНВ. 03/2031; НАРОДНИ МУЗЕЈ У ПОЖА-
РЕВЦУ; АУТОР ФОТОГРАФИЈЕ ДРАГАНА СПАСИЋ-ЂУРИЋ); ROMAN OIL LAMP FROM VIMINACIUM (4TH 

CENTURY AD, INV. 03/2031; NATIONAL MUSEUM IN POŽAREVAC)
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ских @исаца називан је ИсNиниNим Сунцем (Cyprian, Treatise, IV,
35) или Сунцем Прав9е (Clement, Exhortation XI). СвеNлосна Nеоло-
:ија не@осре9но је уNицала на иконо:рафију сцене ПреоKражења
(МN 17, 1−8), нај@ознаNију ХрисNову е@ифанију. Значај свеNла у
исламу најKоље илусNрује Сура свеNлосNи Surat an-Nur (Куран 24,
36−37), у којој се Алах и9енNификује са свеNлошћу и свеNиљком у
ниши (Cruikshank-Dodd, 2013, сNр. 499). Према СNаром завеNу, је9-
на о9 за@овесNи које је Бо: 9ао Мојсију о9носила се на консNруи-
сања меноре (2 Мој 25:31−40), се9мокрако: @осNоља за лам@е, које
је сNајало у ШаNору о9 завеNа, 9оцније у јерусалимском Храму.
Пажња која је @освећена свеNлу и свеNиљкама у консNруисању са-
крално: @росNора СвеNиње на9 свеNињама о9ре9ила је месNо све-
Nла у сина:о:ама, црквама и џамијама. ПошNовање Божије за@о-
весNи (2 Мој 27, 20−21) @рисуNно је 9о 9анас, кроз увек у@аљено
кан9ило @ре9 олNаром у хришћанским црквама, ner tamid вечно
свеNло сина:о:е и Kројне сNаклене лам@е/qindīl у џамијама, на ко-
јима је чесNо ис@исана Сура свеNлосNи. СвеNло у храму 9анас сим-
Kолизује је9ино: Kо:а, но у основи ком@лексне моноNеисNичке
рели:ије свеNлосNи налази се @а:анско ме9иNеранско наслеђе.
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SUMMARY LAMP AS A SYMBOL IN THEOLOGY AND ICONOLOGY

OF LIGHT IN THE MEDITERRANEAN

Light and fire have been a part of the religious experience since
the dawn of civilization, its cultic use can be traced back to as early as
the Paleolithic. Seen as divine emanations, light and fire were experi-
enced as a symbol of the divine presence. This symbolism can be
observed across the Mediterranean and the Near East, from Sumeri-
an civilization and Egypt, through Greco-Roman world until mono-
theistic Abrahamic religions. The cultic use of oil lamps is one of the
principal means of expressing the light symbolism. These lamps
were sources of light in everyday life, but also а complex cultic
device, based on their function as а light provider. Being small and
portable, lamps were used as compact sanctuaries, censers, altars, oil
vessels, and containers of light, all in one. Due to the belief that the
flame contained a gleam of astral and divine lighting, lamps had a
prominent role in public and personal piety. In The Roman and late
antique period, lamp makers developed various decoration schemes,
based on monumental art, with religious, mythological, and every-
day scenes and motifs. Lamps became objects used for creating
religious identities and instruments of romanisation, and christiani-
sation later on.

The primeval symbolism of lighting and a lamp as the embodiment
of the divine presence can still be observed in Jewish synagogues
through sanctuary lamps / ner tamid, that is, through altar lamps /
kandilo in the Christian churches and numerous lamps / qindīl and
lighting devices in the Muslim mosque.

KEYWORDS: light; fire; solar cult; epiphany; lamp; iconology.
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