КРИТИКЕ, ПРИКАЗИ, ИЗВЕШТАЈИ

Р. Р ади ћ, Време Јована V П алеолога, П осебна издагьа 19, В и зан толош ки
и н ститут С А Н У , Бсоград 1993, стр. 511.
Постоје књиге које од изласка у јавност плене пажгъу научника и Бреме
ном постају незаобилазан приручник за
епоху којом се баве. Резултат прегнућа
Р. Радића да расветли владу Јована V
по високом научном квалитету завређује значајно место у библиотеци
озбиљног
византолога.
Описујући
живот једнor од владара династиje Па
леолога, чија се делатност протезала
кроз већп део XIV века, он je успео да
научно прецизно, ал и и надахнуто,
представи једно време са свим његовим
карактеристикама, појавама, невеликим
успесима и честим поразима. СтолеЋе у
коме je живео Јован V Палеолог било
je, пре свега, нспугьено унутрашгьим
сукобима у Византијском царству. Било
je то и доба турске најезде и унијатских
пројеката, који су се по правилу
завршавали неуспехом. Реконструкција
такве вишеслојне историје je веома мукотрпан и тежак посао у коме се
истраживач често налази распет између
хтен»а да његов суд буде егзактан и немогућности да у одређеној ситуацији то
и оствари. На истраживачком путу
многи могу завршити у домишљаљу.
Несигурност изазива и стагье у коме се
налазе оновремени извори. Са историјским делима ученог Ни Ни фора Григоре
и бриљантног пара и писца Јована Кантакузина настаје готово непремостив јаз
у наративној традицији позне Византије. Мемоари Јована VI се завршавају са
1354, док Тригорина Ilcmopuja фрагмен
тарно говори и о догађајима до 1359.
године. Овај хијатус настао у другој по-

ловини XIV века попуњавају списи
чувених историчара XV века Георгија
Сфранцеса, Лаоника Халкокондила и
Дуке. Међутим, због временске удаљености њихова казивања су у извесннм
тренуцима штура и непоуздана. На рас
полагай^ je и не баш обиман дипломатички и нумизматички материјал. И
поред проблема, препрека и разнород
ности извора неједнаког квалитета Р.
Радић суверено влада чигьеницама
осветљавајући на најбољи начин епоху
којом се бави.
На почетку аутор je дао сажет и
прецизан преглед узрока првог династичког сукоба у царском дому, између
Андроника II и Андроника III, који je
почео девет година пре доласка на свет
цара коме je књига посвећена. Наредне
странице описују рођење Јована V 1332.
и његово детињство. Следе догађаји везани за период грађанског рата после
смрти Андроника III, између регент
ства на челу са царицом-мајком Аном
Савојском и Јована Кантакузина. Ис
ход вишегодишње борбе довео je младог Јована V, који за очева живота није
био проглашен за цара савладара, у
подређен положај у односу на победии ка Јована VI који je 1347. тријумфално
ушао у престоницу. Уследиле су годи
не живота у сенци моћног василевса, а
касније и таста. Након седам година
потиснути Палеолог je успео да ситуацију преокрене у своју корист и завлада
самостално 1354. године.
Од тог времена па све до смрти фебруара 1391, Јован V Палеолог je вла-

http://www.balcanica.rs

332

Balcanica XXV

дао самостално. Бавейи се овим тридесетседм огоди шн>и м периодом царевог
живота Р. Радий je с пуним правом закључио да се он може поделити у два
раздобља. Прво je везано за време од
1354. до 1371, у коме василевс није био
владар без инициативе и предузимљивости желейи да спасе Царство од неверника. Јован V je два пута напуштао
престоницу путујући прво у Угарску
(1366), а затим и у Италију (1369)
тражећи помой од западних хришйана
у борби против Османлија. Сви напори
били су узалудни. Крајњи исход проза
падне политике било je понижавајуће
клечање пред папом Урбаном V, и у
очима Византинаца срамни прелазак
ромејског цара у римокатоличку веру.
Обесхрабрен неуспехом он je постао
инертна и обамрла личност, која je
тражила утеху у претераном конзумиран>у хране и пийа. Од 1371. до 1391.
његова спољна политика je готово замрла, а поред сталне турске опасности
над гъегову државу се поново надвила
препъа унутрашн>их сукоба и династичких борби. Од краја шездесетих
прикривене амбиције за влашйу прворођеног сина Андроника IV су се то
ком седамдесетих претвориле у отворени сукоб. Тако je Јован V био свргнут
са престола 1376-1379, а затим и у времену од априла до септембра 1390. го
дине. Први пуч извео je вей поменути
Андроник IV, а други, унук Јован VII.
Оба пута се поново врайао на трон захваљујући утицајним Турцима, западњацима и верном сину Манојлу II. У
гьегово време ромејски цареви су били
само марионете у рукама мойних и ве
ликих сила које су мимо гьих
одлучивале о судбини Византије. По
речима Р. РадиЙа некадагшьа велика
империја je у време Јована V Палеолога
била лилипутанска и немойна држава.

Овај велики истраживачки подухват
завршава се описом последњих година
живота цара који je најдуже седео на
византијском престолу. Према речима
аутора Јован V оставио je потомцима
царство од чије je величине и cjaja вста
ло само име. Била je то потпуно онемойала и другоразредна сила у
неточном Средоземљу сведена на енклаву сасвим утопљену у простране
области које су биле под влашйу
Османлија.
Дело пред нама се није ограничило
само на просопографске белешке о једном византијском пару. Оно представља целокупну слику његовог времена
у којој се налазе и прецизне анализе
узрока и последица економског опада
л а и кризе у Царству. Нису заобиђени
ни културни, црквени, као ни свакодневни живот. Значајно место припало
je и изучавању специфичног феномена
у духовној и религиЈској сфери позне
Византије - исихазма, који je имао по
следние и на политички живот. Ову
појаву аутор описује као својеврстан
конзервативизам и езотеричност, као и
затварање у сопствену херметичку духовну целину.
Рецимо на крају да се међу редовима ове обимне монографије налазе и
драгоцени подаци везани за историје
земаља које су биле под непосредним
утицајем Цариграда, као и оних који су
на њега утицали. То се пре свега односи на повести Русије, Османске царевине, Венеције и Ђенове. Ту су и многобројне анегдоте, легенде и занимљивости сачуване из XIV века које делу дају
драж лепе књижевности, али не иду на
оггету доброг научног метода и егзактности. Богат језик и префињен стил
књигу чине атрактивном не само за
људе од заната вей и за ширу читалачку публику.
Саььа Мешановић
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