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Ва1сашса XI

та]уйи интелектуалца у на]ширем
смислу, В. Кандеа га сагледава у
разним видовима: он указу] е на
н»егов посебан и многоструки лик
на Балкану. Стога нейе бити наодмет да наведемо само наслове не
ких поглавлл ове студоце: Дефи
ницией балканског интелектуалца
XVII века, Европски поглед на
туркократску културу,
Школа,
Кн>ига, Доктринарна схватан>а,
Етичка схватан>а, Улема, Клер итд.
V тренутку опада1*а, а у жел>и
да себи продужи живот, схватив
ши да више ни^е надмоЬна вей
да ]е само равна европским државама, Османска Имперща ]е
морала да се ослони на сво]е хришйанске поданике, ко] и су могли
много умешшце да се снаБу у преговорима са сводим западним ]едноверницима. И то ]е дало нов
подстицд) многим трговачким или
некадашньим племиЬким породицама, а посебно Фанариотима. Дода^мо да ]е трговина у Турско]
била углавном у рукама немуслимана, а иташцански утица] ]е био
веома жив. Многе хришБанске
школе и училишта, какви су на
стали по грчким острвима и широм других области Имперщ'е, би
ли су на истом нивоу на коме и
исламска училишта. Прави интелектуалац нще могао да се замисли без познаван>а турског, перси]ског и арапског ]езика, али ни без
италщанског и француског, као
ни без гюзнаван>а класичних ^езика, грчког и латинског. Прелазак
с релипце на релипцу или рене
гатство деловали су позитивно у

културном погледу, ]ер су ььихови носиоци омогупавали прожима
йте културе Истока и Запада.
Приказу] уЬи ове односе на вео
ма широком плану, аутор, уз богату литературу и архивску граБу
на ко]е се позива, указу]е на за
датке ко]и се поставлю] у новим
генераци]ама историчара културе,
а истовремено насто]и да нас ослободи ]едног мита ко]и се уврежио код читавих поколеньа. Чшьеница ]е да ]е на Балкану било
коегзистирааа и прожиман>а иде}&, насталих из различитих, понекад само наизглед опречних филозофи]а.
Последше поглавл>е, Историографща румунског хуманизма, чи
ни, у неку руку, костур прве сту
дне.
Кн>ига се завршава краБим резимеом на енглеском ^езику.
Многи ликовни прилози дочарава]у време о чи]'им иде]ама аутор
говори, док Индекс личних и гео
графских имена олакшава коришЙСгье кн>игом.
Реч ]е о кн>изи ко]а ]е успела
да нам представи културна стру]ан>а код балканских народа, као
и №ихове источне и западне изворе, у ]едном периоду када ]е, по
сле двестагодишн>ег успешног про
дирала, Исток почео да се повлачи пред Западом. Рекли бисмо да
1е ова кн>ига истовремено дала
подстрек за дал>и рад и истраживан>а у ^едном смеру ко]и ]е до
данас ретко долазио до изража]а.
Момнило Д. СавиН

*.УЛТ®^ сап<3еа — Сопз1ап1т Зтыопезси,
МОЭТ АТН08 — РКЕ5ЕЫСЕЗ КСШМАШЕ5
Висигезй 1979.
МеЬу публикащц'ама ко]е су се
последн>их година по]авиле у ве
зи са хигьадугодишн>им посто]аььем Монашке републике на Свето] гори, простору на коме су сачувани подаци о баштини балкан
ских народа, налази се и кн>ига
ко]у приказу]емо.
У К1ьизи се разматра присуство
Румуна у Свето] гори, као и односи измеБу светогорских мана-

стира, румунских кнежевина и
манастира ко]и су се налазил и на
територи]и ових кнежевина у вре
ме када више юце било хришЬанских држава ]ужно од Дунава.
Хришпански свет на Балкану био
]е потиснут отоманском инвазид'ом
у дубоку позадину. С нестанком
државних формаци]а угашена су
културна средишта. Нешто рани]е, меЬутим, а посебно у том пе
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Прикази, критике, извештада
риоду, формиране су румунске
кнежевине у копима ]е словенски
]език дуго био ^език цркве и државне администраци^е, што
н>ихове владаре и племство умногоме обавезивало да наставе традищцу феудалаца ]ужно од Дунава.
Ако се прате везе ко]е су посто]але измеЬу манастира на Свето} гори и Румуна, запазипе се
да су оне одржаване непрекидно
у току скоро пет столепа.
Као први ктитор светогорских
манастира, меЬу многим владарима и больарима, помин>е се 1393.
године влашки во]вода Вла^ко, ко)и ]е богато даровао светогорске
манастире. То Ье се продужити
све до 17. децембра 1863. године,
када ]е кнез Александар Зоан Куза, владар у]един>ене Влашке и
Молдавще, национализовао поседе
у Румушци ко.)и су били у рукама
црквених организащуа у области
источног Средоземл>а, чиме су би
ли погоЬени и светогорски посе
ли. Цил> ове публикащц'е ]е да
покаже, с ]едне стране, чиме су
Румуни задужили Свету гору, а,
с друге стране, чиме ^е Света го
ра задужила Румуне. Кра]ем про-
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шлог века, руски историчар Порфирще Успенски нагласио ^е да
ни }ер.ан народ шце задужио Све
ту гору толико колик© Румуни.
После опсежног увода из пера
академика ЕтНа СопйигасЬеа, ова
публикаций, опремл>ена вепим
бро^ем ликовних прилога у бо)и, указ]у на многе по]единости
ко]е сведоче о присуству Румуна
у разним светогорским манастирима и скитовима. Ту су: Зограф,
Дохи^ар, Ксенофон, Пантеле]мон,
Симон Петра, Григорщ, Диониси]е, Свети Павле, Велика Лавра,
Продром, Каракал, Ивирон, Култумус, Ставроникита, Пантократор,
Свети Или^а, Ватопед, Есвигмен и
Хиландар. У сваком од ових ма
настира или скитова (а не само у
Хиландару) постове многи докази
о присуству Румуна у Света) го
ри и о везама ко.)и ]е она одржавала са манастирима у Молдавии.
Публикащца ]'е занимл>ива за
историчаре уметности, али и за
све оне ко^и желе да се обавесте
о вековж>] повезаности балкан
ских народа на културном пол>у.
Милан Банку

АРХИВСКА ГРАБА О СТАКЛУ И СТАКЛАРСТВУ У ДУБРОВНИКУ
(XIV—XVI ВЕК)
Сабрала и уредила Верена Хан. Балканолошки институт САНУ,
Посебна издан»а, кн.. 9, Београд 1979, 389 стр.
Об^авллванъе архивске граЬе о
стаклу и стакларству у Дубров
нику за временски распон од три
века представл>а сво]еврстан подухват ко.1и ]е вредан похвале. Уз
ГраЬу о сликарско) школи у Ду
бровнику (XIII — XVI век), ко^у
]е об^авио Зоруо Тадип 1952. го
дине, ова ГраЬа }е друга комплетна збирка архивских бележака о
]едном занату у Дубровнику на
прелазу касног средььег века у но
ви век. Она, према томе, нще избор докумената, вей обухвата „бе
змало све списе ко^и су на било
ко;|'и начин или у било кс^о] вези
важни а познаванье развода стакларства у Дубровнику и оних
непосредних и посредник манифестащца ко]е га прате".
ГраЬа се састо^и од 715 доку
мената ко|и обухвата^у период од
1312. до 1599. године ко]и су забе-

лежени у дубровачким архивским кн»игама, затим од садржа^ног предговора, брижъиво
израЬених регистара имена, места
и ствари (1пс>ех пот&пшп — 1осогит — гегит) и неколико факсимила докумената. Документа
приказани у ГраЬи резултат су
вишегодишвьег систематског испитиваньа скоро свих серща у Дубровачком архиву за поменути пе
риод. Аутор наводи да су приложени документа исписани из четрнаест архивских сер^а, а фраг
ментарно су у збирку унети и потребни документа из других ар
хивских кньига.
Приложени полис коришпених
архивских сери] а при саставл>ан>у
ГраЬе предочава сваком познаваоцу фондова Дубровачког архива
да оваква збирка докумената мо
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