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као и текстом К. К. Богатырева

Акцентуацща поморских придева

с исторщске танке гледишта

(200—215) коде ]е акценатске

прилике у словенском, кашуб

ском и кочевском упоредио с мо

равском, чакавском и словенач-

ком акцентуациям.

Преостала два текста у овом

зборнику баве се преношен>ем

акцента са последн>ег слога са

последаег на почетни у индо-

европским оквирима. Ова арха

ична одлика акценатског систе

ма пушту ди)алекта, о ко}0) го

вори В. А. Дыбо у тексту Аф

гански акценат и н>еюв знача!

за индоевропску и балто-словен-

ску акцентологщу (106—146)

(упор. преношен>е акцента на

предлоге, особито на негащцу:

не на—мрым, ла-ба цы ву-айным

„ако нё умрём, много шта пу

видети"), постоде и у словен

ским .)езицима. О исто,) по.)ави у

северноруским заон>ежским й

српскохрватским славонским го

ворима пише А. В. Тер-Аванесо-

ва у тексту О ]едно) словенско)

акценатско) иновацщи (216—250).

Вшьа СтаншииН

ЗБОРНИК ЗА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ МАТИЦЕ СРПСКЕ 22/23.

Нови Сад 1986/1987

МеЬу текстовима коде, у 22.

кн>изи ЗЛУМС-а, могу бити за-

нимл>иви са балканолошког ста-

новишта налази се рад Водеслава

3. Бурипа, Босанске минщатуре

у грнком рукопису 149 из ахин-

ске Националне библиотеке. Реч

.1С о рукопису коде се не издва-

1а ни по лепоти писма ни по

украсу, али ]е привукао пажн>у

нстраживача ,)ош почетком XX

века због словенског текста испи-

саног на свицима ко^е носе апо-

столн Петар и Павле. Осврпупи

се на рани)а тумачеша ове по-

,)аве, аутор износи сво^е мишл>е-

н>е да ]е у питан>у темел>на ре-

стаурацщ'а рукописа из XI ве

ка, извршена у XIV веку. Пред-

лаже чак и прецизну даташцу

— 1327. годину, на основу пода-

така у пасхалним таблицама.

Стал интервенщца у мюпцату-

пама, пак, не везуче само за

XIV век, вей и за радионицу

Мано]ла Грка.

Рад Раломира Д. Петровича,

Фреске XIV века из цркве Св.

Николе у Велико} Хони, износи

полатке до кодех се дошло сре-

дином седамдесетих година, при

ликом конзерваторских радова

на том объекту из XVI века. Та

ла ]е започето откривагье сло.)а

фресака из XIV века, коде Зе

}ош 1933. запазио БурЬе Бош-

ковип. Та] ело.) |е веома оштепен

н без натписа, а налази се на

западном зиду нартекса. Аутор

$е пажн>у усредередио на фре-

ско-икону Богородица Перивлеп-

тос, износепи претпоставку да

)с стари.)а црква подигнута из-

меЬу 1321. и 1333, у доба Сте

фана Дечанског, а да су ктито-

ри били отац и мадеа Градисла-

ва Сушенице, челника.

Би.ъана Б. ГолубовнЬ веома

иецрпно обраЗДе ^едан фрушко-

горски споменик, подигнут по

четком XVI века, у свом раду

Зидно сликарство цркве мана-

стира Петковице на Фрушко\

гори. Од читавог манастирског

комплекса данас ]е сачувана са

мо црква посвепена свето.) Пет-

ки, и то практично у свом прво-

битном облику. Фреске су, на

основу натписа, датиране у

1588. годину, а н>ихов програм

одговара уобичазеном програму

ерпских цркава тога доба. Ме

Ьу малобродеим иконографским

одступан»има налази се, на при

мер, приказ Аеизисног чина V

тамбуру, коде одговара гру^-

ским примерима из XII века.

Теолошки програм )е, по оце

ни аутора, складно замишл>ен и

плод захтева образованог нару
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чиоца. У погледу стилских одли-

ка, живопис се уклапа у опште

токове XVI века, а дело ёе тро

янце ма^стора. Питане коёе ау-

тор оставл>а отвореним ёесте тач-

ио утврЬивагье порекла маёсто-

ра и то )есу ли сва троица исто-

времено радили.

Са становишта утврЬиваььа

неких историёских чшьеница, за-

нимл>ив ]е рад Александра Сто-

ёановског, Где треба тражити

\манастир и село Архилевицу?

Осврпупи се на раниёе покуша-

}е разрешаван>а ове историёске

загонетке, засноване на подаци-

ма из повел>е цара Душана из

1355. и пове.ъе Дееанове жене из

1379 (или 1381), аутор нуди ново

решение, темел>епи га на новим

подацима што их пружа осман-

ска граЬа из XVI века, пописне

кн>иге тога подручёа. Аутор, най

ме, сматра да се манастир на-

лазио у непосредноё близини

села Белановице, на падинама

кумановске Црне горе. Но, бу-

дуЬи да он данас више не по-

стоёи, дефиннтивну потврду так-

вог тумачен»а могу дати само

теренска, археолошка нстражи-

ван>а.

И напослетку, издва|амо рад

Александре Давидов Представе

Лозе 1есе\еве у српско] уметно

сти XVIII века. После општег

осврта на ову, превасходно сред-

н>овековну, тему и н>ене библиё-

ске и апокрифне изворе, аутор

детал>но обрайуёе седам досад

познатих примера из XVIII века,

ко.)и су сви (4 примерка у мо-

нументалноё и 3 у применено]

уметности) настали у областима

северно од Саве и Дунава. Ана

лиза овнх представа наводи ау-

тора на закл>учак да су оне,

мала различите по техници, ди-

мензи)а.ма и месту у храму, ико-

нографски веома сродне и да

се разазна]у утицами украин

ских иконостаса с почетка XVIII

река, бар кад ]'е реч о Лози

.Тесе|ево.1 на царским дверима.

Отите узев, аутор та решеаа

гматра оригиналним, док иден

тична иконографска решегьа на

неким итало-критским иконама

држи за независну по]аву, на-

сталу као неминован резултат

процеса прожимшьа западних и

источних елемената.

У 23. кн>изи Зборника заним-

л>ив ]е текст Драгин>е Симип-Ла-

зар, Значение представе убогих

на поствизантщским сликама

Страшног суда, ко'ул разматра

тему сиромаштва и маргинално-

сти, не тако честу у византий

ское иконографией. Она се среЬе

у мини]атурама IX—XI века,

као илустрациеа псалама или, на

пример, у светогорским и север-

ногрчким манастирима XVI века,

док су у српско] уметности

XVII века забележени примери

у Тутину и селу Пустюьи. За-

каснело позиван>е на основну

хришпанску поруку — оностра-

на награда убогом и несрейном

праведнику — аутор везуче за

ишчезаватье хришпанских држа-

ва на Балкану и матери]алну

немоп православие цркве, што

)е условило постое"ан>е много-

брое'них бескупника, сел>ака без

земл>е и куйе, честих намерни-

ка на светогорским иман>има у

Македонией веп крадем визан-

тие'ске епохе.

Рад поллког научника Тадеу

ша Трае'доса говори о занимл>и-

воё пое'ави — Византщски жи

вопис у Полско] за владавинс

Владислава II Загеле (1386—1434).

Реч е'е о седам фресака кое'е су

до данас сачуване у Лублинском

замку, те у Вишличкое' и Сандо-

ме'ершкое' колегие'ати. Зна се и

у кое'им су католичким црквама

постое'али, данас уништени, при

мери внзантиёског сликарског

стила. У формалном погледу,

ове фреске се везуе'у за руске

и српске (Милутинова школа

XIV века) утинае'с уз елементе

комнинске традицие'е и обилл

готичких композиционих детали

Аутор, меЬутнм. сматра да е°е

програм подреЬен католичко)

теолошко.)' и литургие'ско! мисли.

и да е'е настао као израз Влади-

славл>еве тежн>е да руско-литван

ску православну цркву укл>учи

V католичку сферу с доминани-

юм римске доктрине. Излваеа-

мо ]ош текст Мирослава Тимо-

тиёевипа Прей српски штампами

онтиминси и нмхови узопи. Ррч

]е о антиминсима с кра]а XVII
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и почетна XVIII века, а први

међу њима је поручио Арсеније

III Чарнојевић у Бечу 1692.

Они су настали не само из прак-

тнчних разлога, као неопходни

богослужбени предмета, већ се

јасно разабира жеља наручила-

ца да се прекине с традицијом

и усвоје неке нове формулаци-

је. V том смислу, антиминси

претходе преображају сликар-

ства Карловачке митрополије

који ће уследити неколико де-

ценија касније. Аутор разматра

утицаје Кијевске митрополије

(западноевропска оријентација),

Московске синодалне штампари-

је (православие традиције) на

српске антиминсе, као и начин

на који су се одређене, сложене

теолошке расправе у н>има одра-

жавале.

Марина Адамовић

ИКОНОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА

Јанко Радовановић, Иконографска истраживања српскоь сликарства

XIII и XIV века, Београд, Балканолошки институт САНУ, посебна

издања кн.. 32, 1988, стр. 206 и 55 сл.

Иконографска истраживања

сликарства у византијским тра-

дицијама имала су своје херој-

ско доба при самом крају XIX

и у првим деценијама нашег

века. Својим великим синтезама

Н. В. Покровски, Н. П. Конда

ков и Г. Мије дали су чврсте

основе на којима су почивала

каснија истраживања. Међутим,

готово опседнутост проучавалаца

византијског сликарства на по-

четку нашег века иконографским

проблемима водила је занемари-

вању уметничких својстава ста-

рих фресака, икона или минија-

тура. Генерација историчара ви-

зантијске уметности која је има

ла највећи утицај пред Други

светски рат и у деценијама по

сле 1945, којој су припадали

В. Н. Лазарев, А. Грабар, код

нас С. Радојчић, одбили су да

виде и тумаче византијска сли-

карска дела као опредмећену

теолошку мисао, већ су у њима

налазили уметничке вредности,

пратили су стилски развој, тра-

гали за хеленистичким узорима,

откривали сликарске радионице

и инливидуалност појединих

уметника. Укратко, не запостав-

ллјући иконографију као помоћ-

ну дисциплину историје уметно

сти, они су византијске, српске

или руске фреске, иконе и ми-

нијатуре посматрали као умет-

ничка дела која се морају све-

страно испитивати.

Последњих деценија, посебно

година, интересовања за иконо-

графске проблеме поново Зача

щу у свету, и код нас. Ову по-

јаву није тешко објаснити. Ве

лики број нових споменика сли

карства, непознатих ранијим ис-

питивачима, откривен је и об-

јављен, и пређашња слика о по-

јединим иконографским особе-

ностима мора да се преиспита

и понекад мења. Осим тога,

неке иконографске изуэетности

нису ни биле разматране, јер су

ранији испитивачи, чини се, све-

,'сно пренебрегавали специјалне

проблеме бавећи се уопштено

иконографијом византијског сли

карства. Међутим, невол>а је што

се у свету, па и код нас, у том

васкрслом појачаном интересо-

вању за иконографију почело

претеривати, и иконографија до-

бија пренаглашено место у сту

дијама о сликарству у визан-

тијским традицијама, а некада,

изгледа, постаје основна амби-

ција историчара византијског, и

српског сликарства.

V таквој научној клими, а

као одраз појачаног интересова-

1ьа за иконогрфију, појавила се

и књига Јанка Радовановића

Иконографска истраживања срп

ског сликарства XIII и XIV

http://www.balcanica.rs


	Balcanica XXI (1990) Korica
	Balcanica XXI (1990)
	Front Cover
	Иапз се питего, Вакашса риЬИе ип реШ потЬге й'ехрозёз, ...
	\уЬо 13 51оуЛу сгутд ап<1 <1езрега1е1у зеагсЬез гог а те!ос!у ...
	сгеа11Уе агх151.1Я ТЬе тоуетеп! луаз тисЬ тоге ргопоипсес! т ...
	2огап КОN5ТАNТINОVIС ...
	ОпрпеИ 31иШе ...
	ской, но и в сербской литературе, творчество Ивана Ваэова, ...
	Подлинная научная статья ...
	образом обратились и к своей национальной истории. В ...
	Самым значительным достижением в разработке ...
	ТгатаН опрпа! ...
	ПОЕ АЫТ1КРУ2Е1 ТО ПРОВЛНМА ТНЕ ТЕХИНЕ ...
	той ао\фл1мЕ1 ха&Е фора, той Ё1[хЕ&а аиух1У»)(х^01. Д-/)Х. §ё у^Етаь ...
	ТгатаЦ опЕша! ...
	ЕТШЕЗ ЕТ АРЛЧСЬЕЗ ...
	утса-Р1осшк рЬазе. А1 те уегу Ъе§тп1пе оЕ те соррег а§е ...
	  ...
	  ...
	ко]и илу струну гоьоснате фигурные, са рупом за убациван>е ...
	са друге стране, делом био паралелан са Црнобуки (стратум II) ...
	  ...
	а с ...
	рукама кнежева и главара, раскошни кнежевски гробови све- ...
	КОНТАКТЫ ГРКА И ВАРВАРА У РАНОМ ГВ03ДЕН0М ДОБУ ...
	филозофски освешЬени археолози. Кеда ]е реч о конзерватив- ...
	у новим филозофским гледиштима социолошки аспекта науке ...
	црквене зурисдикци|е измеБу Охрида, Драча и Дубровника, коуу ]е ...
	Подлинная научная статья ...
	Озиггегск-Ипеагиз АиззепроИНк уоп йег Ъозп1вскеп КНзе 1908, Ыз гит ...
	Орнгннални научна рад ...
	ВВА.К. Керес1,П,«1г. 350 ...
	агеитеги, еп сИяат яи'П за^пзваШ ёи геПехе <Иа1ес1а1 ёе 1а ...
	(81. вранъ »п01г«, 8сг. Вранишше), N^ко^^^ (зсг. ра(гопуте Николик), Тго- ...
	виС11М — N. Ъодйапопб, Соуоп Висита 1 Вск>8 РоЮка, ЗгрзЫ ...
	Оригинални научни рад ...
	на]тамни]е 1тростори]е опстанка, у неке граничне спратове из- ...
	1п*.егргег.а1юпз о( 1Ьа1 те1арЬуз1са1 1еуе1 ш ЭДе^в рое1гу, 1оок'п§ ...
	Л алий, Марко Мурат, Петар Почек, Симеон РоксандиЙ и ...
	тле. Крлежа }е, стога, говорепи о МештровиНу, био бар у ...
	Оригннални научнн рад ...
	Они су стари]и од зешьорадничких обича^а везаних за жито, ...
	Оригннални научни рад ...
	  ...
	СК1Т1СШЕ5, КЕСЕ.Ч51СЖ5, СОМРТЕ-КЕШ115 ...
	лошки лута — како каже аутор ...
	дел>ен територи)ално и нашао ...
	АЖДАЈКИЊА ...
	писао ]е Хелдерлин као дваде- ...
	ере. Наредни симпозиум раз- ...
	ХРОНИКА БАЛКАНОЛОШКОГ ИНСТИТУТА СРПСКЕ АКАДЕМШЕ ...
	ПРЕГЛЕД ИЗДАН>А ...
	ПОСЕБНА ИЗДАН>А ...




