Критике, гтрнкази, извештаји
и почетна XVIII века, а први
међу њима је поручио Арсеније
III Чарнојевић у Бечу 1692.
Они су настали не само из практнчних разлога, као неопходни
богослужбени предмета, већ се
јасно разабира жеља наручилаца да се прекине с традицијом
и усвоје неке нове формулације. V том смислу, антиминси
претходе преображају сликарства Карловачке митрополије
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који ће уследити неколико деценија касније. Аутор разматра
утицаје Кијевске митрополије
(западноевропска оријентација),
Московске синодалне штампарије (православие традиције) на
српске антиминсе, као и начин
на који су се одређене, сложене
теолошке расправе у н>има одражавале.
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 традицијама имала су своје херојско 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 почетку нашег века иконографским
проблемима водила је занемаривању уметничких својстава старих фресака, икона или минијатура. Генерација историчара византијске 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 сликарска дела као опредмећену
теолошку мисао, већ су у њима
налазили уметничке вредности,
пратили су стилски развој, трагали за хеленистичким узорима,
откривали сликарске радионице
и
инливидуалност
појединих
уметника. Укратко, не запоставллјући иконографију као помоћну дисциплину историје уметно
сти, они су византијске, српске
или руске фреске, иконе и минијатуре посматрали као умет-

ничка дела која се морају свестрано испитивати.
Последњих деценија, посебно
година, интересовања за иконографске проблеме поново Зача
щу у свету, и код нас. Ову појаву није тешко објаснити. Ве
лики број нових споменика сли
карства, непознатих ранијим испитивачима, откривен је и објављен, и пређашња слика о појединим иконографским особеностима 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 интересовању за иконографију почело
претеривати, и иконографија добија пренаглашено место у сту
ди јама о сликарству у византијским традицијама, а некада,
изгледа, постаје основна амбиција историчара византијског, и
српског сликарства.
V таквој научној клими, а
као одраз појачаног интересова1ьа за иконогрфију, појавила се
и књига Јанка Радовановића
Иконографска истраживања срп
ског сликарства XIII и XIV
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Вакашса XXI

века. Н>у сачшьава^у петнаест
студила (24 чланка), од ко]их }е
вейи део био рашце обЗавл>ен.
Неки од ових чланака тичу се
по)единачних недовол>но раз]ашн>ених композищца (Сан цара
Навуходоносора и Шцанство Но)ево у припрати Пейке патри1арши)е, Васкрсеьье Христово у
Грачаници,
Проповед
тована
Претече у аду из Пейке патри}&ршще и Бщелог пола, Дрво
живота — симбол Христа у Дечанима, тедно чудо арханЬела
Михаила у Леснову и др.). Дру
ги радови су уопштени^е приро
де и односе се на ман>е или
вейе целине фресака у знаменитим српским задужбинама (Иконографща фресака из протезиса
цркве Св. Апостола у Пейи, Руно
Гедеоново у српском среднюве
ковном сликарству, Иконографи}а живота и чуда светог Димитрщл на фрескама манастира
Дечана и др). Чувеном Минхенском српском псалтиру посвейено ]е такойе неколико крайих
чланака.
Иако нису писане посебно за
ову кн>игу, ове иконографске ра
справе сачинлва^у у]едначену
целину, како по тематском оквиру тако и по методолошком
приступу. У на^вейем бро]у случа]ева повод за брижл>иву иконографску анализу послужиле
су по]единачне фреске или ма
ке целине живописа по нашим
храмовима XIII и XIV столейа.
Иако су се, посебно последнъих
•година, жуавиле неколике ио<
црпне монографще о знамени
тим српским споменицима (Хиландар,
Л>убостин>а,
Морача,
Крал>ева црква у Студеници,
Грачаница), .|ош увек многе не
достачу, поред осталог и оне о
Пейко) патрн)аоши.)И, Дечанима, Леснову. Управо у овим
црквама у копима се у обил>у
фресака кри]*у и оне са недо
вольно паз^ашнлним садржа^ем,
танко Радовановий ^е налазио
поводе за сво|е аналитичке сту
дите. Добар зналац литурпцских
текстова, као и класичних теолошких списа из првог милени)& хришйанства, аутор, чини се,
са лакойом разрешава неке ико-

нофафске необичности или скри
вена значеньа у привидно садржа.)но разумл>ивим сценама. Та
наизглед лакойа у иконографском тумачен>у по]единих сцена
и циклуса плод ]е, меЬутим, дуготра,)них помних претресан>а
огромног 6ро')& извора богословске мисли из претходних векова. Али, проналажен>ем извора
ко^и раз]ашн>ава]у неку необичност или недоумицу иконограф
ске природе, аутор не окончава
посао. Он упорно трага за коренима одреЬене теолошке нл^е и
открива додатне доказе у корист
сво.)их закуьучака. Зато се некада
чини да ]е пронаЬено решение про
блема претрпано доказном грайом,
те се тако замагл>у}е ]асноЙа
доказивавьа. танко Радовановий,
меЬутим, чини то очигледно сто
га што жели да свим ньему позиатим разлозима поткрепи сво}е тврдвье и да убеди и сумн»ичавог читаоца. Отуда кньигу испун>ава густо тканье доказа изложених посебно у великим напоменама.
За кн>игу и нъеног аутора осо
бена ]е црта одсуство претериван>а у закл>учиван>у на основу
иконографских истраживан>а. Решава^упи
одрейени
проблем,
3. Радовановий се не упушта по
том у уопштаван>а за ко]е нема
довол>не основе. Свестан сво^их
знан>а и сасвим одрейених научних интересовала, он се не бави
стилским особеностима фресака
ко)е изучала, ни ььиховим аутором, па чак не прати истори$Ски неку иконографску особеност. Он 1асно одрейу]е опсе«
сво^их траган>а и тога се доследно држи. У томе ^е и разлика
у пореЬен>у са неким савременицима чща ]е слобода закл>учивак>а у обрнутом односу са
богословском ученошйу. Упоаво
ту долази до изража]а битна
разлика измеЬу правог познаваоца пребогате теолошке лите
ратуре и приучених зналаца
ко,)и се задовол>ава)у само ос
новном богословском литературом из мноштва дела ко^а испун>ава]у читаве библиотеке. То
)е предност танка Радовановийа
ко.1и поседузе солидно и право
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Критике, прикази, извештаји
теолошко образование, па је
стога аутор коме се може поклонити поверење када понуди
решење неког иконографскг про
блема.
Књига Јанка Радовановића
се појавила у право време, када
је интересовање за византијску
иконографију код нас у знат
ном порасту. Историчари уметности средњовековне Србије и
Византије, који су наклоњени
иконографским истраживањима,
могу се на овој збирци радова
поучити колика су и каква зна
ка потребна да би се озбиљно,
научно утемељено пришло проучавању неког иконографски занимл>ивог уметничког дела. За
неке биће то подстицај да озбилтније студирају класичну теолошку ученост и допуне празнине
разумлтиве за лаичко образова
на. Ако озбиљност ове књиге
неког обесхрабри да се дауье
бави иконографским проблемима, биће то такође корисна последица, јер у времену специја-
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лизације понекад је бол>е да се
историчари уметности користе
знањима аутора попут .Танка Радовановића него да сами улазе
у подручја за које имају само
скромну представу.
По поузданости и правој теолошкој
обавештености, Јанко
Радовановић је данас код нас
изузетна личност, а његова иконографска истраживања подстичу свестрано изучавање великог
уметничког завештања средњег
века. Он је доиста усамљен у
спремности да своја теолошка
знања стави у службу изучавања старог сликарства. Треба се
надати да ће појава ове књиге
подстаћи младе, радознале л>уде
богословског образована да са
истим маром, као и Ралова но
ви ћ, приступе решавању многих
иконографских проблема које
крију наши храмови живописани у распону од XI до XVIII
века.
Сретен Петковић

СТУДЕНИЧКА РИЗНИЦА
Мирјана Шакота, Студеничка ризница, издали Просвета, Београд и
Републички завод за заштиту споменика културе, Студије и монографије
7, Београд, 1988, 293 стр., 26 табли V боји, 210 црно-белих слика
и цртежа
У релативно кратком распо
ну времена — од 1981. до 1988.
године, Мирјана Шакота, научни саветник-конзерватор Републичког завода за заштиту спо
меника културе Србије, подари
ла је нашој науци три изузетно значај не, студиозно и понето
написане, брижл>иво графички
опремл>ене монографије ризница
трију истакнутих средњовековних манастира у Србији: Бање
код Прибоја (1981) Дечана (1984)
и Студенице (1988).
Монографнја о студеничком
ризничком благу и две овде поменуте, раније објавл>ене ризничке монографије истог науч-

ника, меЬусобно се допуњују и
чине својеврсну трилогију која
пма значај капиталног дела,
чиме је знатно обогаћена историографија уметничког стваралаштва Срба. На разне начине,
својим натписима, стилом и дру
гим карактернстикама, ризнички
пр>едмети допуњују историографију уметности и других бал
канских народа — Грка, Бугара,
Турака, а такође оних који
живе изван граница Балканског
полуострва — Мађара, Румуна,
Пол>ака, Руса, Немаца, са чијим
су прецима Срби одржавалн
трајне или повремене политичкс,
културне, уметничке и друге
везе.
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