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буду заступљени падови из свих

крајева у Југославији у којима

живе Мабари.

Књига се завршава Регистром

којим је састављач — да би олак-

шао читаоцу да нађе тражено име

ако се оно јавља више пута на је-

диој страни — крај броЈа стране

означио бројком колико пута се

оно спомиње на тој страни.

Једна примедба: са жаљењем

констатујемо, да ова корисна и

значајна књига може да служи

највише читаоцу који влада ма-

ђарским језиком, пошто не садржи

ни појединачне резимее радова, а

а нема ни огаитег резимеа на крају

књиге било на српскохрватском,

било на којем светском језику. Би

ло би целисходно да је Поговор

обављен и на српскохрватском је-

зику, пошто он садржи много ко-

рисних података. Верујемо да ће

следеће књиге ове врете то да на-

докнаде.

И на крају да констатујемо:

ова кн>нга, било да се узме у об-

зир садржина самих објављених

радова у н>ој, било библиографија

уз радове, затим одабрана библио-

графија на крају књиге и Поговор

састављача, откривају колико је

до сада много урађено на пољу

нстраживања мађарске фолклори-

стике у Југославији.

Магдалена Веселиновић-Шулц

Мира Шакота, РИЗНИЦА МАНАСТИРА БАЊЕ КОД ПРИБОЈА,

Републички завод за заштиту споменика културе, Студије и монографије I,

Београд 1981, 173 стр., 90 слика, 6 табли-прилога у боји.

Прошла је једна деценија од

срећног тренутка кад је мала тру

па стручњака Републичког завода

за заштиту споменика културе, ко-

ји су предводили архитект-конзер-

ватор Иван Костић и конзерватор-

-саветник Мира Шакота, открила

изузетно значајан налаз. Прили

ком конзерваторско-археолошких

истраживања манастира Бање, од-

носно Светог Николе Дабарског

код Прибоја на Лиму, у малој црк-

ви Успења, која је дозидана Св.

Николи, 25. септембра 1974. иско

пан је део манастирског ризничног

депозита испод црквеног пода. На

лаз се састојао од четрдесет што

сребрних што позлаћених предме

та црквене и световне намене, ук-

рашених драгим каменом, полу

драгим или горским кристалом. За

њихову изузетно добру очуваност

дужни смо одати хвалу непозна-

тим лицима која су их, брижљи-

во замотане у луксузан текстил,

пажљиво ставила у дрвени сандук,

што се могло закључити на осно

ву његових остатака, и закопала

испод камених плоча црквеног па-

тоса. Данас је пред нама једна

изванредно опремљена и студиоз-

ним текстом испуњена књига о

овом налазу, дело Мире Шакота,

одличног познаваоца инвентара на

ших манастирских ризница. Текст

је подељен на четири главе и број-

на поглавл>а, која у III главк сачи-

њавају у ствари каталог ризнице

с прецизно детаљисаним јединица-

ма. Поред иецрпних обавештења

која читалац стиче из текстовног

дела ове публикације, и њени бо

гата илустровани прилози прено-

се сјајне и многоструке вредности

и поруке из културне историје и

уметности Срба до краја XV века,

кад се датира најстарији предмет

овог налаза, до последње децени-

је XVII века, кад је закопан сан

дук с бањским црквеним благом

и кад је манастира ускоро после

тога, поново опустео, не зна се веђ

који пут у својој историји. Ова

драгоцена юьига, прва у серији

„Студије и монографије", представ

лю Једно од остварења из амбици-

озног издавачког програма Завода

да поред сталне едиције „Саопштё-

ња" повремено публикује посебне

свеске са значајним резултатима
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научних истраживала и конзерва-

юрских радива по]единих аутора

или групе стручн>ака. Иако фор-

мално монографско, ово вредно де

ло по садржа]у можемо без поте-

шкойа сагледати у ширем контек

сту кьеговог значаща за балканоло-

гп|\ уошпте, односно за изучаван>е

нстор^'е културе и уметности зе-

мал.а европског ]угоистока и сред

не Европе. Ризнички предмети

бан>ског блага — рипиде, кивоти,

кадионице, путири, чаше, крстови,

папагщс, канднла, кашике, дугмад

— пре свега су нов и изузетно зна-

ча]ан прилог за познаваке умет-

ничког стваралаштва и 1ьеговог

естетски и технолошки високог до-

стигнуйа у средишн»им областима

Балкана из времена кад истори]'-

ске околности нису биле нарочито

погодне за лета. Бан>ским риэнич-

ким предметима ]е у велико] ме

ри обогайен фонд предмета умет-

ничког занатства код Срба, посеб-

но за XVII век, иначе ]ош увек

мало познато раздобл>е у том по-

гледу. Мали бро] банлких предме

та профане или црквене намене

ко.)'и су настали у неким земл>ама

и уметничким средиштима Евро

пе, чувеним по високо развитеном

златарском уметношйу и специ-

фичностнма у том стваралаштву

(на пример обрада горског криста-

ла у Венецией, напрсни крстови

од рожине израйени у познато] ду-

борезачко] радионици Тро]ице^Сер-

ге]евске Лавре у Загорску кра] Мо

скве) сведоче о истанчаном укусу

и начину живота оних ко]и су се

1ьима служили, а такоЬе открива-

IV нове културне и уметничке везе

измейу жцединиш земал>а, или по-

тврйу]у континуитет вей рани)е

одржаваних. Предмети из бан>ског

налаза су речита и ]асна сведочан-

ства о изузетно занимл>ивом креа-

тивно-м стилском синкретизму у

уметничким занатима за време тур-

ске управе над балканским наро-

дима. Та чюьеница ]е посебно'ка-

рактеристична за уметничке зана-

те, пре свега за златарство у зем-

.ьама средипньег Балкана, као и

висока достигнуйа по]единих умет-

ника за чи]а се естетска решен>а

другде не налазе аналоги)е. Вал>а

нагласити да ]е аутор стилским

анализама башског материала —

у низу кадионица први примерах

— нарочито усмерио сво]у пажн>у

на по|аву ретардираних стилских

елемената зреле готике ко]и су то

ком XVI века преовладали у зла-

тарским радионицама Приморий

Херцеговине, Босне, Срби]е, Славо-

ни]е, тужне Угарске, Молдави]е,

указу]уйи на радионице у Ердел>у

и на могуйност да се у н>има не-

посредно набаве златарске израЬе-

вине, или на посредне утица]е из

ердел>ских златарских средишта.

На основу предмета из бан>ског на

лаза открнвена су имена домайих,

досад иепознатих златара-ку]ун-

щца, идентификовани су неки нл-

хови радови и убициране неке ра

дионице. На]зад, релативно бога-

тим новим подацима из гравира-

них натписа на батьском благу

освепьенн су нови моменти из

историке Бан.е, ^едног од на]зна-

ча]ни]их српских манастира, чи]а

)е истори)'а, како истиче аутор мо

нографии, „]ош увек пуна нспо-

знаница". Натписи су проширили

и сазнан>а о дабробосанским епи-

скопима и утврдили редослед аи-

хових смена на бан.ском престо

лу. У приэнан>а ко]а су уследила

по открива1ьу златарских предме

та бан.ске ризнице треба убро]ати

и чи!ьеницу да су ти предмети —

брижл>иво очишйени и зналачки

конзервирани — током последн>их

година често коришйени као екс-

понати првог реда за нзложбене

манифестащце ко^е су одржаване

V земл>и и иностранству. Од екс-

поната ]е посебну пажн>у посети-

лаца оправдано привлачио пар ри-

пида од позлаЬене сребрне легуре,

украшених ема]лом и цизелираним

мотивима, ко]е ]е 1559—60. заве-

штао манастиру патриарх Мака

ров Соколовий, обновител> Бане.

Рипиде су дело неког српског зла-

тара; по претпоставци аутора мо-

нографи]е, можда ]е то био Миха

иле Десисалий, син Марков, сара-

]евски жител. и члан угледне ста-

ре племийке породице, а каснще

и златарске. По високо] уметнич-

ко] вредности, рипиде се без дво-

умдлмьа могу сврстатн меЬу на]-

лепша досад позната дела XVI ве
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ка у српском уметничком занат-

ству.

Предмета бањске ризнице пот-

врђуЈу наше лично уверење, већ

изречено другом приликом, да су

током XVI и XVII века у балкан

ским земл>ама, међу категоријама

ликовног и занатско-уметничког

стварања, племенити занати — у

које се убраја и златарство — по

естетским и технолошким квали-

тетима и оригиналним решењима

били изнад монументалног сликар-

стиа, иконописа, минијатуре, гра

фике. У уметничком занатству де-

сио се и најдрастичнији прекид с

византијском традчцијом, на осно

ву чега временскс-стилска одред-

ница „поствизантиЈски у вези са

гим стваралаштвом губи свој сми-

сао и значење. Јер оно је необично,

стилски синкретистичко, обележе-

но особеностима које немају ана

лога. И бањско сребро и злато

подржавају нас у уверењу да би

програм предавања историје умет-

ности на Филозофско-историјском

факултету у Београду требало про-

ширити неосновано потпуно запо-

стављеном историјом уметничких

заната који су у прошлости цвета-

ли на нашем тлу. Студенти са ди

пломом историје уметности знају

мало или ништа о том цветању.

Верена Хан

О ПРОБЛЕМАТИЦИ СРЕДЊОВЕКОВНОГ СТАКЛА У ЈУГОСЛАВИЈИ:

ТРИ ЗНАЧАЈНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ БАЛКАНОЛОШКОГ ИНСТИТУТА САНУ

Балканолошки институт САНУ

је међу својим научним пројекти-

ма имао и комплексна истражива-

ња у вези са проблемима коришће-

н>а и производње стакла у сред

нем веку на територији Југослави-

је. Што је ретко, и што треба по-

себно нагласити, програм је у це-

лини остварен у три значајне пу-

бликације које фиксирају наша

досадашња знања о овој пробле

матики. Она истовремено иницира-

ју у ком правцу треба усмерити

даља истраживања. Битне нове ре-

зултате можемо очекивати са си-

стематских археолошких ископа-

вања и будућих подробних хемиј-

ских анализа, уз наду да ће се још

негде пронаћи и понеки писани до

кумент.

Као прва појавила се публика-

ција „Зборник радова са мећуна-

народног саветовања одржаног

од 22. до 24. априла 1974. године

у Београду: Средњовековно стакло

на Балкану (V—XV век)". Савето-

вање је у оквиру свог плана рада

организовао Балканолошки инсти

тут (САНУ, Балканолошки инсти

тут, посебна издања, кн.. 3, Бео-

град 1975, 1—247, са цртежима и

фотографијама уз чланке).

На брижљиво припремљеном

саветовању, бројни научни радни-

ци, наши и страни, обухватили су

у својим рефератима битна пита-

ња, уз коришћење најновијих ре-

зултата. Питања у вези са средњо-

вековним стаклом у Југославији

сагледавана су у комплексним ви-

довима, од вероватног континуите

та са касноантичким стварањем

(преко ране Византије), разраде

страних утицаја (најдокументова-

нија с Венецијом), до појаве дома-

ће производи* (за Дубровник пот

пуно сигурно). Разрађивани су и

облици коришћења стакла: за на-

кит, у архитектури (прозорско

стакло), за свакодневну и култну

употребу, у оквирима примењене

уметности. При тако свестрано

обухваћеној проблематици на ме

дном месту, још јасније се издва-

јају празни простори. Најтежи и

најдалекосежнији по последицама

је онај који је везан за истражива-

ња на територији Византије — у

Европи и Малој Азији. Осим прво-

класне студије Гледис Давидсон о

стакларској производњи у Корин-

ту, или синтетичких и појединач-

них обрада извесних луксузних и
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