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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Савесно и надахнуто написа
нии монографијама потврђиване су раније, сигурно утврђене
вредности сачуваних предмета, а
предочавана су сазнања стечена
на основу нових истраживања,
или су изрицане критичке сумње у њихове раније, по другим
ауторима исказане
позитивне
оцене. Објављивањем преко стотину до сада непознатих, раније
неоправдано занемарених пред
мета у ризничким збиркама Студеницс, стваралаштво српских
вештих мајстора од заната и
уметника осветљено је из новог
угла, нарочито дела настала у
XVIII и XIX веку.
Изучавајући предмете у српским ризницама, Мирјана Шакота им није пришла, и то је
њена велика заслуга, применом
метода селекције, као што су
то учинили њени претходници,
већ их је одредила по њиховој
општој вредности, једнако важним представницима некадашњих већих целина у односу на
матернјалну културу, уметничко
схватање и општу атмосферу
духовних вредности одређеног
времена, не узимајући у обзир
да ли су израђени од драгоцених материјала или обичних,
простијих, било да припадају врхунским делима уметности или
да су њени мање вредни сведоци. Хетерогени сплет вредно
сти ризничког инвентара Студенице није раније сагледаван у
сложеним контекстима историје,
политике, културе, вере, истакнутим личностима и веза са суседним народима или са онима
из удал>енијих регија. Мирјана
Шакота је својим, по нашем
мишљењу позитивним, неселективним ставом према ризничком
материјалу, при савесно вођеним анализама и логичним закл>учцима наведене факторе узимала V обзир, указујући тиме
тгг будућим истраживачима српске исторше примењене умет
ности, посебно предмета ризнич
ког блага, а нарочито оних раније изостав.ъених и заборавл^ених. претежно насталих од XVIII
до XX века.
Ризничка трилогија Мирјане
Шакота
садржи
подстицајан

основ за неколико студија, чак
и целих књига, о предметима на
сталим у наведеном времену.
Примера ради, указујемо на те
му о балканском стилском син
кретизму којим су обухваћени
сплетови наЈхетерогениј их стилских елемената и орнаментално
обил>е у својеврсном складу пре
зентовали на више или мање
успелим делима уметничких за
ната. Међутим, предмети настали
у помињаном времену, раштркани по црквама, музеЈима, приватним збиркама, не траже само
опште оцене, већ продубллне
анализе, откривање и истражи
вање путева и начина како су
тада стилски елементи стизали
у земл>е Балканског полуострва,
односно у Србији, и одговоре на
питање да ли се у насталим стилским синтезама налазе самоникле, регионалне па и локалне
специфичности.
Кроз десет страница текста
„Студеничке ризнице" аутор нас
уводи у стошездесет година стару, њену до сада најпотпунију
библиографију. Исцрпна истори
ка ризнице од XII до XX века
тешње је повезана са исторнјом
самог манастира. Својим богатим садржајима и новим подацима, помшьани текстови остаће у целини и појединостима незаобилазни за будуће истраживаче Велике лавре и других риз
ница у Србији.
Каталошки део „Студеничке
ризнице" почиње металним пр>едметима,
њеном
најбогатијом
зб1фком, наставл>а се тканинама
и везовима, следе их ликовна
остварења — иконе, слике и гра
фика, а на крају је дато место
кодексима, штампаним књигама
и архивској грађи на српском,
турском, немачком, руском и
румунском језику. Свакој групи
сродних предмета претходи рас
права о проблемима које намећу, а закл>учци испуњавају руб
рике јединица каталошког обрасца. Узорно срочени текстови каталошких једнница праћени су
односним бнблиографским подацима. На основу таквог педантног начина каталогизирања мо
гло се лако утврдити да је овом
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Критике, прикази, извештаде
приликом први пут об|авл>ено
преко стотину ризничких пред
мета, претежно металних. МеЬу
н>има су предмет лигурпцског
знача] а (кадионице, кандила, дискоси, звездице, ложице, коп
лю), затим мал и Нивоти за мошти, неколико прелепих панапца и напрсних иконица-енколпиона, напрсних Ьнвота, ама^ли]а, крстова, понеки комад накита, репрезентативне сребрне и
понеке позлаЬене пафте, са по]асевима. Вотиве — заветне дарове, израЬене од сребрног лима
у XVIII и XIX веку, оболеле
особе, воЬене тврдом вером и
безмерном желюм за оздравл>е!ьем, прилагале су цркви, односно став.ъале испред иконе од
реЬеног свеца; ти су прилози са
натуралистичким приказима оболелог дела тела, ликовно остварени претежно у духу фолклорне наиве. Обнча] прилагала вотива те врете био ]е веома "аширен меЬу православним и католичким народима на Балкану,
а познат ]с и у цело] Европи.
Поглавл>е Тканине и везови
садржи 37 литурпцеких и црквених одевних предмета, од ко]их
до об]авл>иван>а ове кн>иге 8
ни]е било )ош евидентирано.
МеЬу тим матери]алом налази се
веп об]авл>ени „крсташ-бар]ак",
а представл>ао )е тада, а ]ош и
данас представлю велику непознаницу студеничке ризнице. Мир]ана Шакота ]е у уводном, расправном делу „Тканине и везо
ви" указала знатну пажн>у том
занимл>ивом предмету. Помном
анализом симболичких знакова,
пришивених или везених на делове тзв. бар^ака-креташа — двоструки крет са супеданеумом и
Голготом, два грчка крета на
странама, а над свим тим три
везене розете астралног типа,
Мир^ана Шакота _)е дошла до
закл>учка да су ти елементи у
контексту у коме се ]авл>а]у
значащий за сепулкрални култ,
а то поткрепл>у]е са доста аргумената и опрезно претпоставл>а
да у том случа]у: „. . . можда и
ии]е посреди бар]ак, чн]и ]е об
лик заставе са три пера тек пе
ка накнадна рестаураци]а, из
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незнан>а, могло да му да, вей.
да тканина, ко]а потиче из XIV
века, представлю покривач за
гроб Стефана Неман>е, св. Симе
она, ]едан од многих ко]е ]е ова
рветиню добрала током сво]е
дуге истори]е. То] процени иде
и на руку чин>еница да ]е тка
нина имала нашивене и извезене
представс само са ]едног, гор1ьег лица. У традици]и XIX ве
ка, ко^а га веп сматра бардаком,
она се и везу)е за Стефана Не
маку".
Двоструки крет са Голготом,
сунце и месец на странама поврх крета, искро]ени су од памучног, сивог броката, приликом
неке оправке у XVI веку. Без
много пажыъе пришивени делови
броката, свакако у секондарно]
примени, можда су кро]ени од
неког кафтана (о употреби турских кафтана за израду црквене
одеЬе у Дубровнику и на н,егово] широ] територи]и у XVI
веку, била ]е тема ко] у смо
пре неколико година изучавали).
По асиметрично] шари, сложено]
од лепршавих мотива цвеЬа ве
ома омил>еног код Турака — тулипана, каранфила, дивл>е руже,
а чн)о] }& неправилности допринела и чшьеница што су брокатне апликаци]е саставл>ене од
парчади те тканине, а да се
при н>иховом спа]ан>у нще обра
щала пажььа на то да ли се ша
ре допун>у]у, или да било како
сто]с зедна спрам друге, а могуЬно ]е да ]е до тога дошло
због недостатка одговара]уЬих
комада тканине ко]и он се могли
тако саставити да орнаментални
склад на тканини не би био на
рушен. Чини нам се да би расуЬеност мотива и живост композищце говориле у прилог кас1ш]о] датаци]и броката, ть да
]е настао у прво] половини XVII
века.
Дело Мир|апе Шакоте сведочн о н>еном дубоком и свестраном познаван>у матерще ко]у ]е годинама изучавала. Це
нимо га као велики допринос
науци. Оно нам ]е и л>удски
блиско због поштиван>а и л>убави ко]е аутор осеЬа према том
споменику. Сво]ОМ кььигом, по
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ред значащих, пригодних изда1ьа других аутора, Мир^ана Шакота ]е много допринела с^а^у
скоро одржане свечане прославе
поводом осам векова посто]ан>а
овог славног Неман>ийког манастира. ЬЬене хумане, топле речи
посвете „л.удском разуму" за
ко]и верузе да непе допустити
да природна целина Манастира,
предодреЬена на вечно тра]ан>е,
буде нарушена због свакодневних и пролазних потреба.
Не могу а да не наведем у
истом духу написан текст за-

вршног оделжа у глави Истор^а
студеничке ризнице, у ко] ем М.
Ш. казусе следейе: ,Дош мед
ном изражавам искрену наду да
йе се због неутол»иве жеЬи за
|\уховннм вредностима открити
мудрили и целисходгоци начин
за решение питан>а насушне по
требе за здравом водом а Студеница наставити да тра^е у сво}о') ничим не нарушено] лепоти."
Верена Хан

НАУЧНИ СКУП „МИГРАЦШЕ НА БАЛКАНУ ОД ПРАИСТОРШЕ
ДО ДАНАС"
Априла 1988. године на Кали
форнийском универзитету у Сай
та Барбари одржан ]е меБународни научни скуп о миграционим кретан>има на Балкану кроз
векове.
Скуп ]е организовало Одел>ен>е за исторщу овог универзитета на основу споразума о науч
но] сарадн>и са Балканолошким
институтом САНУ.
Учествовало ]е по осам научника са ]угословенске, односно
америчке
стране.
Делегащцу
Балканолошког института предводио ]е 1ьен тадашн>и директор
академик
Радован
Самарцнй.
Чланови су били: Никола Тасий,
Драгол>уб Драпуловий, Драгослав Антони)евий, Веселии Буретий, Бурица КрстиЬ и Милан
Ст. Протай. Као гост учествовао
)е и професор Драгол>уб Живо]ИновиЙ. Од америчких историчара на првом месту треба по
менути професора Димитри^а
БорЬевийа главног организатора
и домайина скупа. Остали учесници су били: Марк Стефановий,
Роберт Фре]кс (КоЬегт. Ргакез),
Хенрик Бирнбаум, Бариса Крекий, Линда Л. Нелсон, Франк I.
Фрост и Елзи Ивансий Данин
(Е1$1е 1уапс1сЬ ГХтш).
Саопштенл са скупа обухватила су огромно временско раз-

доблте од праисториде до данашн>их дана. Учесници чща се на
учна интересовала крейу од археолопце и етнолопце, преко
античке исторще и исторще
средн>ег и новог века, до савремених политичких кретан>а, успе
ли су да, сво.)им радовима, пруже вертикалну слику миграционих промена, н>ихових узрока и
последица, ко]е су обележиле читаву историку Балкана.
Научни скуп у Санта Барба
ри одржан ]е на енглеском ]езику. Многи студента универзитета, као и публика заинтересо
вана за ову тему, редовно су
присуствовали раду скупа. Последн>ег дана сала у ко]о] ]е
симпозиум одржан била ^е ма
ла да прими све оне ко]И су
желели да чу^у разговор ко.)им
]е скуп закл>учен.
Ова] скуп има вишеструки
знача] за Балканолошки инсти
тут САНУ. Прво, дошао уе као
последица споразума о сарадн>и
са ]едним угледним америчким
универзитетом, што ]е само по
себи успешан потез, врло редак
у ]угословенским условима. Дру
га, пружио зе прилику да о ]едно] изузетно знача]шх) теми истори]е Балкана говори читав
низ стручн>ака и да се на на]бол>и начин представи амернчко]
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