
23

Гоце Наумов
Институт за историја на уметноста и археологија, 

Филозофски факултет - Скопје

Приземјување на „мајките“: Прилог кон 
интерПетирањето на неолитските антроПоморфни фигурини

уДК. 903:730.03112/13(497.7)„634“

Неолитските фигурини секогаш предизвикуваат 
големо внимание меѓу истражувачите на неолит-
ската визуелна култура, телесноста и религиозни-
те форми. во обид да се разбере нивниот изглед 
и значење, во последните пет децении се прило-
жуваа разни хипотези за тоа што претставуваат 
всушност тие и која била нивната намена. Притоа 
беа користени голем број аналогии што ги врзуваа 
овие предмети со достапниот етнографски мате-
ријал, психолошките анализи и конгнитивната за-
днина на архаичниот човек, а во одредени случаи 

дури и со современите форми на перципирање на 
човечкото тело и неговата естетика. На тој начин 
се формираа две основни групи истражувачи, кои 
се обидуваат од своите толкувачки перспективи 
да ги интерпретиараат неолитските фигурини.
во првата група влегуваат т.н. „традициона-
листи“, кои се стремат да ги „деифицираат“ фигу-
рините, вклучувајки ги во пантеони со автентич-
ни божества и епифании, манифестирани токму 
преку овие неолитски артефакти (сл. 1). Така, по-
степено се започна со типолошко дефинирање на 
фигурините интерпретирани како: Голема мајка, 
мајка–Земја, мајка-мечка, мајка-Родилка, Бо-
жица–Птица, Божица–Змија итн.1 Понатаму, овој 
концепт почна да се генерализира така што сите 
женски претстави безусловно се идентификуваа 
со божици или Големи мајки, без воопшто да се 
провери нивната веројатност или барем можнос-
та тие да им припаѓаат на некои други иконог-
рафски форми од условно наречениот „неолитски 
пантеон“.2 
оваа комфорна теориска подлога во интерпре-
тирањето постепено доведе до тоа не само нео-
литските фигурини, туку и нивните палеолитски 
и бронзенодобни еквиваленти да се вклучат во 
идентичен контекст на хипотези. Така, тие дури 
се сметаа и за предвесници на античките женски 
божества, а не случајно беа именувани и како 
„венери“. Иако не намерно, ваквото академско 
„сакрализирање“ и генерализирање на овие пред-
мети наведуваше на тоа дека во рамките на жен-
скиот пантеон влегуваат ликови што останале не-
променети во текот на 25 000 години. Тоа во голе-
ма мера се одрази врз понатамошното толкување 
на новооткриените фигурини и секако врз огра-

1 Neumann 1963; Mellaаrt 1967; Gimbutas 1982; 
Gimbutas 1989; Golan 2003.
2 Здравковски 2006.

Сл. 1. Фигурина од Çatal Höyük – без размер 
(Hurdman et al. 2003).
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ничувањето на можностите тие да бидат објасне-
ти преку други иконографски форми. 
Сепак, како реакција на традиционалните ин-
терпретации на неолитските, и воопшто на пре-
дисториските фигурини, почнаа да се појавува-
ат многубројни истражувачи (и тоа особено од 
осумдесеттите години на XX век), кои се обидоа 
да го негираат ваквиот пристап во објаснувањето 
на фигурините и да приложат свои согледувања 
за нивното значење. Тие ја тргнаа настрана секоја 
можност фигурините да се идентификуваат со 
какви и да е божества и речиси во целост ги неги-
раа сите епитети и атрибути што им се припишу-
ваа. Така, научната перцепција на фигурините и 
телото во неолитот започна повторно од почеток, 
апсолутно занемарувајки ги претходните обиди за 
нивно дефинирање, а концентрирајки се кон нови 
детали, кои нудеа сосема поинаков извор на ин-
формации.3

веќе во почетокот на деведесеттите години од 
XX век постепено се раздвижија теориите дека 
неолитските фигурини (сл. 2) се всушност  мо-
делирани идеи од луѓето за луѓето и за начи-
нот на кој тие се перципирале себеси и особено 
нивните тела.4 Секако, овие теории ги третираат 
фигурините како мошне адекватни претставни-
ци на неолитската визуелна динамика, но и како 
посредници во комплексната симболичка кому-

никација меѓу индивидуите или пак заедниците 
од еден, односно повеќе региони. во рамките на 
овие видувања, особено се истакнува телесноста, 
третирана како когнитивна „азбука“ која пренесу-
ва пораки и идеи меѓу социјалните групи. во тој 
контекст се вклучуваат и социјалните врски меѓу 
заедниците, кои ги ползуваале токму фигурините 
како еден од најпогодните медиуми за манифес-
тирање на колективните идеи.5

Иако овие особено битни и научно воздржани 
хипотези се обидоа посуштински да ги опреде-
лат вистинските значења на неолитските телесни 
претстави, сепак не ги дадоа најелементарните 
одговори за тоа i: што или кого претставуваат овие 
фигурини, ii: која била причината тие да се моде-
лираат со дефинирани иконографски обележја, и 
секако на крајот iii: која била нивната конкретна 
намена? во контекст на овие прашања, ниту т.н. 
традиционалисти аргументирано покажаа дека 
неолитските фигурини се претстави на божества, 
ниту пак постпроцесуалистите потврдија дека тие 
навистина биле претстави на реални луѓе.
во секој случај, и двете теориски струи се обидоа 
да го истакнат значењето и специфичноста на фи-
гурините, така што во оваа пригода ќе се ползу-
ваат сегменти и од двата научни правци со цел да 
се конкретизираат одредени обележја и евентуал-
ната намена на овие комплексни предмети, и тоа 
особено на оние каде што доминираат женските 
претстави. Притоа, ќе се применат три визуел-

3 Handsman 1991; Talalay 1993; Biehl 1996; Bailey 2005; 
Nanoglou 2005; Hansen 2007; Чаусидис 2007; Hardie 
2007; Naumov 2007; Naumov 2009.
4 Bailey 2005. 

Сл. 2. Фигурини од Грција: 1. Aegina – h. 13.0 cm (Gimbutas 1982, fig.
142); 2. Ierapetra – без размер (Vasilakis 2001, 77); 3. Nea Nikomedeia – без размер (Papaefthymiou – 

Papanthimou and Pilali – Papasteriu 1997, fig. 12).

5 Bailey 1994; Skeates 1994; Gheorghiu 2001; Nanoglou 
2008; Наумов 2009.
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ни категории карактеристични за три различни 
хронолошки етапи присутни во македонија, а 
кои, иако не се во никаква иконографска рела-
ција, намерно се интегрирани во дефинирањето 
на четвртата визуелна категорија т.е. на неолит-
ските фигурини од истата територија. Без разлика 
на асинхроните референци, првите три категории 
(кои ги опфаќаат современата рекламна визуелна 
култура, средновековните фрески и традиционал-
ните селски обреди), во голема мера се концен-
трираат на женското тело, притоа паралелно вк-
лучувајки го во процесите на профаната и сакрал-
ната телесност. оттука, може да се увиди колку се 
поставени овие две компоненти на телесноста во 
серија на односи, каде што при истакнувањето на 
обопштеното утилитизирано перципирање и при-
кажување на женското тело, често се  потиснува 
неговиот симболички потенцијал. 

I. современи реклами и обреди
во македонија, како и во повеќето делови од све-
тот, рекламите зафаќаат голем процент од меди-
умскиот простор. Без разлика дали се работи за 
телевизискиот или интернет медиумот, или пак за 
списанијата, плакатите и продавниците, кај сите 
нив, во голема мера доминира женското тело. во 
контекст на неолитската визуелна кулутура, осо-
бено се интересни т.н. статични визуелни меди-

уми, каде што сликите не се подвижни туку се 
концентрирани само на една сцена. Доколку се 
анализираат најпопуларните списанија или бил-
бордите низ градовите, ќе се увиди дека мошне 
често во прв план се поставени заводливи женски 
тела, чија кореографија сугерира на квалитетот на 
производот или идејата што се рекламира (сл. 3). 
Секако, овие слики ги истакнуваат и тековните 
естетски параметри, особено за начинот како би 
требало да изгледа идеалната жена во XXI век, но 
исто така тие ги манифестираат и идеите што се 
сугерирани преку женското тело.
во тој контекст, доколку некој археолог од далеч-
ната иднина би се интересирал за третманот на 
човечкото тело во XXI век, при истражувањата на 
„артефактите“ во кои е вклучена оваа категорија, 
би пронашол најмногу остатоци од популарните 
списанија, билбордите, плакатите итн. Доколку 
истиот археолог е  заинтересиран и за симболич-
ките аспекти на телото од XXI век, единствениот 
репер ќе биде токму рекламниот медиум. На тој 
начин, тој би добил впечаток (најверојатно погре-
шен) за  тоа како и во кои форми женското тело се 
инволвира во симболичките процеси од „далеч-
ниот“ XXI век.
меѓутоа, реалното симболичко ангажирање на те-
лото од почетокот на XXI век е мошне поразлич-
но, та дури и скоро нерегистрирано во претходно 
наведените медиуми. Имено, голем број жени се 
вклучени во активности што немаат никаква визу-
елна манифестација во популарните извори на из-
разување, а заради својата специфичност добива-
ат и делумно езотеричен карактер. во таа смисла, 
особено се интересни обредите претежно концен-
трирани на жени што не можат да родат. За време 
на ваквите обреди (сл. 4), овие жени посетуваат 
одредени свети простори (најчесто камења, кар-
пи, пештери и водопади) каде што се изложуваат 
на конкретни постапки што би требало да резул-
тираат со натамошно зачнување на практикантот 
во обредот.6 во овој случај, жените и нивните 
водачи во обредот, преку камените структури и 
простори, веројатно симболички комуницираат 
со одредени свети сили (кои притоа не се кла-
сифицираат или дефинираат како божества) и 
оставаат само неколку траги (конци, жртвувани 
животни, масло, храна) како резултат на обредни-
от процес во кој тие биле вклучени (сл. 5). Иако 
навидум овие „прилози“ не влегуваат во рамките 
на групата артефакти, сепак тие придонесуваат во 
визуелното интегрирање на практикантите, како и 
во остварувањето на симболичката комуникација 

Сл. 3. Рекламна фотографија за колекцијата 
пролет на Goldenpoint (Фото –непознат автор).

6 вражиновски 1999: 157 - 164; вражиновски 2000: 
127.
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која е неопходна за успешната реализација на об-
редот. 
отттука произлегува дека симболичкиот третман 
на женскотото тело не е секогаш манифестиран 
преку најдоминантните медиуми, етаблирани 
како сведоштво на една епоха. Напротив, тоа 
мошне често се вклучува во суптилните форми 
на религиското однесување, кои не оставаат се-
когаш очевидни траги во материјалната култура. 
Но доколку и во рамките на ваквите симболички 
процеси се користат одредени обредни „алатки“ 
(фигурини, храна, облека), тогаш нивниот кон-
текст и визуелната релација со основната идеја 
се клучните референци преку кои се сугерираат 
суштествените компоненти што треба да се реа-
лизираат во конкретниот обред. Затоа, натамош-
ното внимателно „читање“ на археолошките ар-
тефакти може да придонесе во класифицирањето 
и препознавањето на профаните и сакралните 
медиуми, кои го користат човековото тело како 
изразно средство. 

II. средновековни фрески
во прилог на варијациите во третманот на жен-
ското тело одат и претставите на фреските од 
многубројните средновековни цркви во маке-
донија. На нив мошне често, во одредени зони и 
простори од храмовите, се сликаат жени, најчесто 

светици, но не ретко и ктиторки.7 Се-
како, како централна фигура се јавува 
Богородица, но во сцените што ја при-
кажуваат неа понекогаш се присутни 
и други жени од Новиот завет. На тој 
начин, во иконографскиот корпус на 
црквите се дефинираат неколку катего-
рии жени, кои најчесто се среќаваат на 
фреските: i: Богородица – како „врхов-
на“ мајка, потоа ii: жените - придруж-
нички во сцените што го обработуваат 
животот на некои од светците на кои 
им е посветена црквата, исто така iii: 
жени – маченици кои се заслужни за 
христијанството и кои се сликаат над-
вор од наведените сцени (сл. 6), како 
и iv: ктиторки т.е. реални жени кои за-
едно со сопрузите го финансирале гра-
дењето на црквата во која се насликани.
Доколку истражувачот не ги познава 
христијанските ерминии (ликовните 
предлошки за тоа кој, како и каде треба 
да се наслика во црквата), тој би имал 
проблем во дефинирањето на каракте-
рите претставени на фреските. во тој 

случај, од позиција на еден археолог што се за-
нимава со неолитската телесност, сите жени на 
фреските би ги дефинирал како Големи мајки и 
божици (иако тоа не се), или како реални жени кои 
се дел од социјалните врски манифестирани пре-
ку симболичката комуникација (иако најчесто се 
работи за светици т.е. митологизирани жени). она 
што е особено битно за подоцнежните анализи е 
всушност внимателниот пристап при толкување-
то и дефинирањето на прикажаните ликови во од-
реден иконографски систем. Женските претстави 
не треба да се генерализираат како припаднички 
на одредена официјализирана категорија т.е. бо-
жица или реална индивидуа, туку треба да се има 
предвид дека некои жени поради еволуцијата во 
нивниот социјален статус постепено навлегувале 
во сферата на визуелните симболички процеси и 
добивале нови улоги во рамките на митолошката 
нарација.8

III. архаични, селски средини од XIX и XX век
Една од најинтересните антрополошки форми за 
истражување на балканските етнолози биле села-
та од XIX и XX век, кои се протегале низ целата 
територија на Република македонија. од мно-
штвото етнографски извори може да се заклучи 
дека културните групи што ги населувале селата 
во овој период не познавале конкретни, детални 

Сл. 4. Поглед на местото Црн Камен, велешко
 (Фото Н. Чаусидис).

7 миљковиќ - Пепек 1971; Radojčić 1964, 370. 8 Naumov 2009, 54.
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претстави на женското тело, како што беше случај 
со неолитските фигурини или пак средновековни-
те светици. Битно е да се напомене дека овие села 
биле христијанизирани и ја одржувале ваквата 
традиција, меѓутоа, како и секаде на Балканот, 
нивните жители паралелно ги практикувале сво-
ите обредни актвивности, кои биле далеку од цр-
ковните норми и официјалната религиозна етика.9

Притоа, важно е да се напомене дека популација-

та од тој период, иако во го-
лема мера користела кера-
мика, таа освен за садови, 
мошне ретко била користе-
на за изработка на глинени 
фигурини.10 во тој период 
сé што било во доменот на 
фигуративните претстави 
било официјализирано и 
концентрирано во црквите, 
додека во живеалиштата тој 
елемент на визуелната кул-
тура бил навидум апсолут-
но занемарен (освен преку 
присуството на икони). 
меѓутоа, сите компоненти 
на „руралната“ телесност 
биле транспонирани врз 
утилитарната материјална 
култура и обредите кои не-
мале трајни сведоштва во 
форма на артефакти. во тој 
контекст треба да се нагла-
сат говорот (јазикот) и об-
редната кореографија, како 
најпогодни медиуми за ма-
нифестирање на симболич-
ките аспекти на телеснос-
та, и тоа особено онаа што 
го вклучува женското тело. 
Имено, голем број садови 
и предмети, кои делумно и 
се ангажирале во обредите, 
биле именувани со називи 
што се однесуваат на дел 
од женското тело или пак 
на жени со одредена хи-
ерахија во фамилијарните 
заедници. Така, имињата 
на некои садови биле во 
релација со пелвисот или 
матката т.е. регенеративни-
от простор кај жените, или 
се однесувал на одредена 

женска социјална категорија.11 во домен на под-
готовка на обредните лебови, предметите со кои 
тие се шарале се нарекувале сваќи, додека некои 
од обредните лебови се именувале како кукли и 
баби, што повторно посочува на конкретни жен-
ски ликови во рамките на заедницата.12

Сл. 5. Централен обреден камен кај Говедаров Камен, светиниколско 
(Фото – непознат автор).

Сл. 6. Средновековна фреска од Св. Ѓорѓи, Курбиново 
(Grozdanov and Hadermanm – Misguich 1992, Fig. 27)

9 Чаусидис 1994.

10 Чаусидис и Николов 2006.
11 Чаусидис и Николов 2006: 104 – 107; Наумов 2006, 
66 - 71; Naumov 2008a.
12 Петровић 1996; Крстевска 2005, 17, 21, Сл. 17; 
Naumov 2008b: 200.
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Но сепак, најмногу елементи на женската телес-
ност се одржале на ниво на обредната кореогра-
фија. Голем дел од активностите врзани за свад-
бата се концентрираат на невестата и особено на 
свекрвата, за што и подолу ќе стане збор.13 На тој 
начин, може да се согледа дека сето она симбо-
лички што го интензивира женското тело било 
концентрирано во доменот на домашните обреди, 
без воопшто да се остави мноштво видливи траги 
во материјалната култура. Токму ваквата „архе-
олошка“ ситуација ги определува процесите кои 
се мошне битни при анализите на неолитската 
телесеност и особено категориите на индивидуи 
и митски ликови кои би можеле да бидат претста-
вени преку неолитските фигурини.

IV. неолитска телесност
Кога станува збор за дефинирањето на телото во 
неолитот, се добива впечаток дека тоа е далеку 
поразлично во однос на претходните три катего-
рии на визуелната култура (современи реклами, 
средновековни фрески и архаични обреди). Но 
сепак, начинот на кој треба да се перципираат ан-
тропоморфните претстави од овој период, изис-
кува еднаква внимателност како и кај претходно 
наведените примери од средниот век или од но-
вата ера. Сите тие се врзани за неколку основни 
компоненнти што го вклучуваат специфичниот 
симболички третман на женското тело, кој како 
што може да се забележи, мошне суптилно е реги-
стриран во материјалната култура и на повеќе ли-
ковни или обредни нивоа е присутен во т.н. сфери 
на симболичкото изразување. 
Затоа, во доменот на неолитските фигурини треба 

да се истакнат одредени визуелни и типолошки 
карактеристики што одат во прилог на дефини-
рањето на неолитската телесност. Што се одне-
сува до фигурините пронајдени во македонија, 
битно е да се напомене дека кај најголемиот број 
од нив се претставени женски индивидуи. Според 
статистичките податоци за неолитските фигурини 
до 2008 година, од 274 вкупно публикувани фигу-
рини од овој регион, 127 имаат полови обележја, 
и тоа 115 фигурини со женски гениталии, само 9 
со машки и три кои веројатно се со претстави на 
двата пола подеднакво.14 од тие причини, треба 
да се земе предвид доминацјата на женски фигу-
рини, како и одредени клучни детали присутни 
во претставувањето на женското тело. Имено, ос-
вен еден примерок од регионот, сите други имаат 
аплицирано мали гради, а истакнати големи кол-
кови (сл. 7). На повеќето фигурини лицето скоро 
никогаш не е детално обработено, а доколку се 
присутни рацете, тогаш тие се најчесто насочени 
кон градите, стомакот или гениталиите т.е. колко-
вите. Треба да се истакне дека голем број од нив 
се така моделирани, за подоцна да бидат намерно 
кршени, и тоа најчесто онаму каде што нозете т.е. 
колковите се спојуваат или пак поретко и во пре-
делот на вратот т.е. главата.15

овие визуелни обележја секако се рефлектирале 
врз намената на фигурините, но и врз ликовите 
што биле претставени преку нив. Темелејки се 
врз семантичките анализи на потенцираните или 
занемарените детали на фигурините, може да се 

13 Петреска 2001; малешевић 1995.

Сл. 7. Фигурини од Македонија: 1. Маџари – в. 6.8 cm (Sanev 2006, fig. 11); 2. Гургур Тумба – в. 5.5 cm 
(Колиштрковска - Настева 2005, сл. 3); 3. Породин – в. 12.4 cm (Колиштрковска - Настева 2005, сл. 

26); 4. Велушка Тумба – в. 6.0 cm (Колиштрковска - Настева 2005, сл. 5).

14 Naumov 2009, 49.
15 Talalay 1993, 45; Chapman 2000, 49, 104; Gheorghiu 
2001, 76, 79, 80; Biehl 1996, 167; Naumov 2009, 53; 
Naumov in print.
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смета дека преку нив се прикажувани возрасни 
индивидуи т.е. жени кои во доменот на биолош-
ките промени, но и позицијата во заедницата, го 
менувале и својот статус. Затоа и не случајно, 
на најголемиот број од фигурините се присутни  
мали гради и големи широки колкови, кои, пак, 
мошне често се моделирани со цел полесно да се 
откршат. во тој контекс тие веројатно биле фраг-
ментирани во обредите на премин, кога една жена 
преминувала од една социјална категорија во дру-
га.16

ваквите суштествени промени на една жена во 
својата матична средина, може да се следат во 
селската обредна кореографија, која беше по-
горе наведена, а која делумно може да се стави 
во релација и со социјалните процеси што се 
одвивале во неолитските заедници. возрасните 
жени што го менуваат својот статус (најчесто во 
свекрви) имаат особено битна улога во обредите 
што ја следат оваа статусна промена. Притоа, се 
истакнува нивната контрола врз суштествените 
сегменти на куќата, како и потврдувањето на ре-
ализираните родилни функции, манифестирани 
преку обезбедувањето пород во семејството. При 
изведувањето на овие обреди, свекрвата го транс-
понира својот веќе реализиран регенеративен по-
тенцијал врз невестата, но и ја потенцира својата 
доминација врз одредени членови во заедницата. 
оваа обредна кореографија е проследена со сим-
боличко „отсекување“ на главата на свекрвата 
или пак со истакнување на гениталниот простор 
и бутините, кое некогаш е проследено со кршење 
на карличната коска (јадец) од кокошка.17 
во овој случај треба да се забележи дека одреде-
ни симболички и психолошки категории на Голе-
мата мајка се профанизираат и се аплицираат на 

16 Наумов 2009, 184 – 187; Naumov in print.
17 малешевић 1995, 183; Петреска 2001, 177, 178; 
Петреска 2002, 107, 197, 234.

реални ликови т.е. жени кои имаат особено битна 
функција во селските заедници. Најчесто тоа се 
свекрвите, кои токму преку обредната кореогра-
фија ги истакнуваат овие симболички еманации, 
меѓутоа, не на ниво на нивно деифицирање, туку 
напротив, преку формите на обредно симплифи-
цирање на симболичкиот потенцијал што е содр-
жан во нив. Секако, овој обреден процес се разви-
вал без намера за хомеопатско имитирање на бо-
жествените компоненти, туку едноставно се теме-
лел врз несвесно одржување на функционалноста 
на женскиот архетип, кој бил особено ефективен 
во симболичкото обезбедување на потомството. 
оттука, може да се смета дека во доменот на ви-
зуелната семиотика на обредната кореографија, 
токму преку карактерот на овие женски ликови од 
руралните средини се задржани суштествените 
обележја и функции на женските индивидуи, кои 
може да се следат и во рамките на неолитската 
материјална култура.
од тие причини, при обидот да се дефинира бо-
жествениот или профаниот карактер на неолит-
ските фигурини не треба да се занемари овој на-
чин на перципирање и ангажирање на женското 
тело. Тие во секој случај не претставуваат Големи 
мајки и тоа особено не од аспект на генерелаизи-
рање на некаков архаичен женски пантеон. меѓу-
тоа, слично како и во сферата на селските обреди, 
може да се смета дека одредени круцијални сим-
болички и психолошки аспекти од овој митски 
лик биле профанизирани и манифестирани врз 
жените што биле претставени преку неолитските 
фигурини, кои, пак, заради нивниот висок статус 
и клучната улога во заедницата, било можно и по-
степено да се сакрализираат.
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Very often the Neolithic figurines are subjects of nu-
merous discussions and debates which range from 
speculative traditions to concise academism.  One 
side usually strives to give a “divine” quality to the 
anthropomorphic figurines, while the other continu-
ally distinguishes these artifacts to the social rela-
tions, as mediators between individuals and commu-
nities. Thus, the first group of researchers ideologi-
cally sublimes the figures, while the opposite restrain 
their apparent social functions to profanation. Nev-
ertheless, both sides have arguments to confirm their 
interpretations and theories, one favoring the divine-
ness of fertility, while the others using their methods 
to trivialize it, or absolutely to exclude it from their 
explications. 
This paper attempts to use the advantages of these 
opposite braking points, and consequently to devel-

op multi relational interpretations for the character 
of some of the Neolithic figurines. In order of sub-
mitting more detailed observations for these issues 
specimens from Macedonia are used. The body signs 
and the fragmentary state of the figures are sited in 
relation of “descending” their divine features, as the 
apparent vague hypothesis about their social inte-
gration. In this perspective several medieval, ethno-
graphic, and contemporary analogies are given which 
have reference to the gender designation within the 
social and the domestic rituals and the iconography, 
as well as the social transformations experienced by 
some members of the community once the birth func-
tions were finished.

Goce NAUMOV

DESCENDING THE “MOTHERS”:  A SUPPLEMENT FOR THE INTERPETATION OF 
THE NEOLITHIC ANTHROPOMORPHIC FIGURINES

Summary


