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доноси и опсежну библиографију
(стр. 349—429), као и индекс име
на и географских назива (стр.
430—446).
У сваком случају, аутори су
успели да даду једну изврсну
књигу, корисну не само онима

који се баве делом великог румунског дипломате и државника
већ и свима онима који су заинтересовани за политичке односе мећу државама иэмеЬу два
светска рата.
Милан Банку.

ДЕЧАНСКА РИЗНИЦА
Мирјана Шакота, Дечанска ризница, издали у сарадњи Просвета, Београд,
Републички завод за заштиту споменика културе, Београд, Јединство,
Приштина. Београд, 1984, 481 стр., 16 табли у боји, 264 слика, 12 цртежа.
Пред нама је обимно дело о
ризничком благу у Дечанима, студиозно и лепо написана монографија о најбогатијој и најбол>е
очуваној манастирској ризницн
у Србији, коју је манастирско
братство готово у непрекинутом
току векова сабирало и брижљиво
чувало. Аутор ове узорно опрем.ъсне књиге саветник-конзерватор
Мирјана Шакота, наш истакнути
познавалац среднювековних и но
ви] их манастирских ризница у Србији, представила нам је резултате свог дугогодишњег рада на
нзучавању дечанских стаоина. По
методолошком приступу и расподели граЬе, студиозно написаном
тскстовном делу, богатом катало
гу са целовитом библиографијом
за поједине предмете и педантним
указивањем пажње сваком поједином деталу на њима, за ово
дело у низу сродних може се
без иретеривања рећи да стоји,
заједно са Ризницом манастира
Бање, књигом истог аутора, на првом месту те врете научних публикација у нас. Садржај ове
изузетне књиге поделлн је на два
дела: први даје иецрпан историјат ризнице од њеног оснивања,
то јест од четврте деценије XIV
до друге деценије XX века; други
се дели на поглавља која чине
групе исте врете предмета. Ту
су иконе, предмета од метала,
тканине и везови, предмета од
дрвета, бакрорезне плоче, печати,
панагије и панагијари, пафте и
појасевн; документа на ерпском,

турском и грчком језику и још
неки значајнији документарни
прилози. О формалним квалитетима ове књиге вал>а још истаћи
да има на француском језику
сачињен резиме и полис илустрација. Пажл>иво је израђен разуђени систем регистара, који омо
гућава брзо и ефикасно сналажен»е у материјалу: ту је, пре све
та, значајан полис имена која се
налазе исписана на ризничким
предметима, затнм општи именски регистар, а следе га топографски и иредметни.
У уводном делу исторнјата
ризнице дата је иецрпна критичка библиографија о проучава>ьу
н описивању њеннх старина у
српској и страној науци током
последњих 130 година. У поглавл.у о самом настанку и развоју
дечанске ризнице наводе се врете
предмета који су, према писаним
изворима, са много вероватноће
припадали најстаријој етапи н>еног развоја. За свега неколико
предмета могло би се претпоставити да су били део ризничког
језгра. То су артосна панагнја
окована у сребро, јерусалимске
оловне ампуле, велики чирак од
бронзе и бронзани хорос. У сле
ду дал>их поглав.ъа преплићу се
подаци о историји самог мана
стира и 1Беговој судбини са подацнма о набавкама предмета за
литургију н опрему цркве, о даровима које су поклоници мана
стира н св. Крал>а кроз то време
доносили. Међу тим предметима,
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Критике, прикази, нзвештаји
највећим делом пореклом из домаћих радионица, било их је и
из официна других зсма.ъа, при
мера ради из Руоије, Бугарске,
Немачке. Подаци које откривају
некн од тих предмета страног порекла представљају нову грађу и
за науку земл>е где су настали.
Скупинама предмета каталошког
дела прстходе студије под називом „Општа разматрања", у ко
пима су осветл>енн нзвесни развојни путеви и неке етапе у историји односних занатско-уметничких дисциплина.
Са становишта историје уметности, а по оцени аутора монографије, међу ризничким збиркама
у Дечанима највећу уметничку
вредпост има колекција икона.
Њихове изражене уметничке квалнтете, „у неким случајевима чак
врхунске у ерпском, па и у визан
тийском сликарству уопште", већ
су кроз богату литературу познатн и признати као такви нзван
граница наше земл>е. Лепи светао
простор дечанске цркве, пун ведрине, највећа је галерија дела
познатог зографа Лонгина, плодног ствараоца у другој половини
XVI века, чија се развојна лннија може пратити кроз готово
четврт столећа, што је иначе нзуэетни случај у познавању биографија наших иконописаца. Поред
збирке икона иајвећу и драгоцену колекцију чине предмета од
метала. Уз већ раније овде поменуте предмете, оно што данас
припала збирци настало је у раздобл>у од XVI до XIX века. На.јзначајнија је свакако трупа сребрних чаша разне намене. Следе
кадионице, путири, тасови, окови
на књигама, рипиде, Кивотн за
моштн, кретови, у много случајева дела познатих и непознатих
домаћих мајстора. Објавл>ивањем
Дечанске ризнице откривена је
бројна збирка кандила (95 комада), кованих или ливених од
разних материјала. Ретки су ста
рики примерцн (XV—XVI век), а
већина је настала V току XIX"
века. Мирјана Шакота се нашла
пред сложеним, али занимл>ивим
и подстицајним задатком да изу
чи дечанска кандила као доскора
непознату релативно велику ску-
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пину занатско-уметничкнх, а стилски специфичних предмета који
су у православним црквама на
Балкану у великом броју заступл.епи, а до сада једва испитивани.
Кандила је систематизовала према њиховим типолошким и иконографским карактеристикама, налазила им аналогије међу примерцима сачуваним у другим
црквама, као производима домаћих и страних радионица, при
мера ради оних у Враци и у Јерусалиму, откривала имена појединих мајстора. Нема сумње да
ће овај материјал, сада приступачан науци, утицати на изучавање ове врете доскора потпуно
занемарених занатско-\\метничких
предмета, заступљених у великом
броју по црквама балканских земал>а. Вал.а нстаћи да су дечан
ске кадионице изузетно заним>иве као докази стилских симби
оза у уметпичким занатима на
Балкану, које су сазревале током
внше векова, а биле балканска
специфичност. Кад Мирјана Ша
кота приликом \ 1 врЬиваи.а порекла појединих кандила није
располагала елементнма за њихову сигурну атрибуцију, она се
оправдано определила за прнмену
уопштене одреднице , .балканска
радионица" у обрадн каталошке
једннице, јер се под тим терми
ном подразумевају неке опште,
за стручшака препознатл>иве, специфичне формалне вредности.
Трећа, веома значајна ризннчка збирка у Дечанима садржи
предмете од дрвета, међу њн.ма
нзузетне средњовековне примерке,
јединствене у светској културно-уметничкој баштини: ћивот за
мошти Стефана Дечанског из пете
леценије XIV века; селмоугаони
сточнћ са интарзијом и токареннм елементима, крај XIV — почетак XV века; дуборезбаренн
крет старца Нестора, дело мајстора јеромонаха Ннкодима, из
1564/65.
Иако је материј ал ризнице, по
општој логици њиховог настајаља разнородан, а проблеми које
намеће хетерогени, Мирјана Ша
кота је ширином своје учености
и нстраживачком радозналости.
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задирала у суштину по^единих
питан>а и за н>их налазила убедл>иве одговоре. Она }е такоЬе
стрпл>ивим критичким проверавакем и преиспитиван>ем наталожених резултата досадаштьих истра-

живавьа долазила до нових сазна1ьа и нових закл>учака, ко^и су
од значаща за дал>и разво] научне
мисли у историки наше уметности
и културе.
Вёрена Хан

СЛОВЕНСКО ПАГАНСТВО
Б. А. Рыбаков, Язычество древних славян, АН СССР, Отделение истории.
Институт археологии, Издательство „Наука", Москва, 1981, 608 стр.
Академик Борис А. Рибаков
(1908) ^едан ^е од водепих сов]етских археолога. Поред научног
рада ко] им се бави низ година,
он , |е и руководилац Института
археолопце АН СССР и секретар
]е Одел>ен>а исторщских наука АН
СССР. За сво] рад сов^етска држава га ]е наградила на)вишим
наградама. Он ]е аутор више кньига из области археологи] е и исторще културе источних Словена:
Занатство Старе Русще (1948),
Стара Русина. Преданна. Епика.
Летописи (1963), Руски датирани
натписи XI—XIV века (1964), Пр
ей векови руске историке (1964),
Слово о полку Игореву и ььегови
савременици (1971), Руски летописци и аутор „Слова о полку
Игореву" (1972), Руске карте Мо
скве XV — почетка XVI века
(1974), Паганство Старих Словена
(1981), Из историке и културе Ста
ре Руси/е (1984).
Кшига Б. А. Рибакова Паган
ство Старих Словена заслужу^е
посебну пажн>у из више разлога:
1) то ]е обим но дело (608 страна)
ко]е представка збирни резултат
н>егових дугогодишн>их истраживан>а древне словенске културе;
2) ово ]е ^една од ретких кььига
(ако не и )едина такве врете)
ко]а словенску културу почшье
да прати од почетка л>удске кул
туре, т). од далеког палеолита; 3)
као граЬа за реконструкщцу паганства коришпени су археолошки, истор^ски и делом етнографски и фолклорни подаци, па ]е
овим ньегово дело у области компетенци)е више научних дисци

плина; 4) ова кн>ига се ]авл>а у
време ш>)ачаног интересовала за
почетке словенске културе а посебно за истраживан>е словенске
митологи|е, док та интересовала
не прати много нових истражнвачких студи)'а, нтд.
Нн]'е тешко наслутити какви
високи захтеви посто]е да се аргументовано напише кшига с овом
проблематиком, а да се не склизне у произвол»ност и домиш.ъаьье.
Борис А. Рибаков ]е сво]у кни
гу поделно у три дела, а свахи
део састо]и се из више тема (гла
ва). Структура кн»иге ]е следеНаПредговор,
I Аубоки корени:
периодизаци]а словенског паганства; дубина сеНаньа; камени век. Од]ек веровала ловаца; златни век енеолита
(стари зсмл>орадници);
// Стари Словени:
нзвори словенске културе;
землюраднички култови Прасловена;
/// Извори словенске митологще:
раЪале богивьа и богова; Род
н Рожаница; руски вез и митологи]а; митови, предала,
ба^е,
Зак.ъучак.
У предговору Паганству Борис
А. Рибаков да^ кратак преглед
досадаш!ьих истраживала сло
венске митологи]е. Та) преглед
^е сведен на неколико аутора и
углавном ]е то старика литерату
ра, превасходио руска. Савремени
руски аутори ко.)и изучава.)у ело
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