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Post-Byzantium: The Greek Renaissance,

15th−18th Century Treasures from the Byzantine & Christian Museum, Athens, /
Exhibition Catalogue/ Athens 2002, pp. 220

У организацији грчког Министар
ства за културу и атинског Византиј
ског и хришћанског музеја, у Онази
совом културном центру у Њујорку је
од 7. новембра 2002. до 8. фебруара
2003. била уприличена тромесечна из
ложба под називом: Поствизантија:
грчка ренесанса, Уметничко благо од
15. до 18. века.
Изложбу са 54 музејска експоната
пропратио је раскошни каталог под
истим насловом, поткрепљен, сем
исцрпног стручног каталошког дела,
и двема уводним синтетичким студи
јама о поствизантијској уметности на
грчком тлу од пада Цариграда (1453)
до ослоб ођ ењ а од Тур ака (1830).
Аутор прве (,,Byzance après Byzance”)
је професор историје уметности са
Кипра, Деметрио с Триантафилопу
лос, док је другу (Greece, Hearth of Art
and Culture after the Fall of Constan
tinople), као свој проширени уводни
текст за каталог миланске изложбе
Cristiani d’Oriente (1999), потписао
директор Византијског музеја у Атини
Димитрио с Константио с. Изложене
иконе, триптихе, фрагменте зидног
сликарства и дела примењене умет
ности у племенитом металу, дрвету,
емајлу, текстилу, минијатуре и грави
ре − као неке од најлепших примерака
поствизантијске колекције атинског
музеја − одабрали су, детаљно опи
сали и протумачили његови врсни ку
стоси (Еугениа Халкиа, Раниа Фатола,
Софиа Герогиорги, Јоргос Какавас,
Калиопи-Федра Калафати, Андрома

хи Кацелаки, Анастасиа Лазариду и
Хелена Папаставру). Пет изложених
експоната преузето је из нове музејске
аквизиције (1986–1996), док се њих
чак 13 овом приликом објављује први
пут. Лепом визуелном обогаћењу пр
вог, уводног дела каталога, придоносе
и ређе публиковане иконе и фреске
Дионисија из Фурне које је у његовој
келији у Кареји начинио мр Јоргос
Какавас, суп ерв изор и уметн ичк и
уредник каталога.
Чување и неговање византијске
тадиције на балканском тлу у доба
туркократије, које је румунски исто
ричар Николае Јорга још далеке 1935.
тако тачно и јасно назвао ,,Византијом
после Византије”, у грчким областима
доживело је више узастопних кул
турних обнова. У сфери млетачког
утицаја развија се више еклектичких
уметничких праваца познатијих као:
кипарска (16. век), критска (16−17.
век) и јонска ренесанса (17−18. век).
Свим овим струјама, каткад оштро
супротстављеним традиционалним
монашким заједницима и уметнич
ким центрима на копну, заједничко
је оживљавање хеленизма као обол
виз ант ијс кој баш тин и. Док се на
пољ у уметн ичке икон ог раф иј е, у
централној Грчкој и Малој Азији под
османском влашћу, приметно развија
ју и шире култови новомученика, на
острвској Грчкој, малом делу залеђа
и на Кипру потчињеним Преведрој
Републици, омиљене постају дотад
невиђене догматске теме. Ако су на
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једној страни уметници најчешће по
везани породичним везама и окупље
ни у занатске еснафе, на другој осни
вају слободне уметничке атељее или
сликарске ботеге међусобно оштро
конкурентски оријентисане. Слично,
под отоманском влашћу, манастир
ским братствима као поручиоцима и
ктиторима архитектонских објеката и
сликарских дела, од 17. века почињу
да се придружују богати трговци и
струковна удружења, а истовреме
но на венецијанској територији, уз
парохијске цркве, ничу и приватни
храмови и капеле грађана вишег или
средњег сталежа.
У поствизантијском сликарству
грчке ренес анс е јасно се издвајају
четири хронолошка периода: 1) 1453–
1526; 2) 1527–1630; 3) 1631–1700, и
4) 1701–1830.
Прву фазу је обел еж ил а груп а
анонимних сликара делатних крајем
15. века на Метеорима и и у Касто
рији (тзв. костурска школа) у духу
Панселиносовог стила из касног 13.
и почетка 14. столећа. Занимљиво је
да дела ових мајстора показују изве
сну сличност са кипарском школом
мада са њом немају никакве орган
ске везе. Појава критске сликарске
школе средином 15. века (Ангелос
Акотантос, Андреја и Никола Рицос,
Андреја Павиас, Никола Цафурис)
означава почетак истовременог рада
и за православну и за римокатоличку
и за унијатску клијентелу. Еклектички
стил припадника ове школе већ око
1500. године прераста у прави култур
ни феномен; осим на православном
Истоку, радови критско-венецијанске
школе просто ће преплавити Италију
и Далмацију. Почетком 16. века и са
кипарско-венецијанском сликарском
школом десиће се нешто слично, али
са још изразитијим позападњачава
њем.
У другом периоду грчке поствизан
тијске ренесансе, Теофан Крићанин

на Метеорима и Светој Гори слика
фреске и иконе са потпуно новим,
зап адн ое в ропс ким мот ив им а, али
их вешто саображава православном
репертоару и византинизирајућем сти
лу. Осим критске, ово је и раздобље
процвата још две сликарске школе:
нар ат ивн е учен е и арис ток ратс ке,
мада анонимне, јањинске, и тзв. тебан
ске руралне или народњачке школе
(браћа Георгије и Франгос Контарис,
Франгос Кателанос). Такође, ову фазу
трајно означују и познати Крићани
(Михаило Дамаскинос, Георгије Клон
цас, Тома Ватас, Емануил Ламбардос,
Јеремија Паладас). Неки од њих у
Венецији, другом Константинопољу
за многољудну грчку дијаспору, по
летно украшавају цркву San Giorgio
dei Greci. На Кипру раде локални
сликари ванредно занимљивих умет
ничких личности (Филип Гул, Симеон
Аксентис).
Након пада Крита у турске руке
(1645−1669) дом аћ и икон оп ис ци/
избеглице (Емануил Цанес, Теодор
Пулакис, Виктор) преносе своје умеће
на јонска (Никола Калергис, Андреја
Карантинос, Спиридон Стент ас) и
егејска острва (породица Скордилис
на Кик лад има), Пел оп он ез (браћ а
Москос) и у Венецију, омогућивши
тамошњим локалним мајсторима да
у потпуности развију свој таленат и
постигну завидну препознатљивост
својих сликарских радионица. Иза
привидног византинизирајућег сти
ла критских сликара 17. века стоје
западноевропски предлошци, наро
чито гравире фламанских мајстора 16.
столећа, које најбољи грчки сликари
поствизантијске ренесансе користе
као своје омиљене стилске приручни
ке и иконографске подсетнике.
На основу предане загледаности
Свете Горе Атоске у корифеја стила
Палеолога, солунског сликара Еману
ила Панселиноса, и искључиве окре
нутости јонских острва Венецији,

Оцене, прикази
Италији и европеизацији, у последњој
фази грчке ,,Византије после Визан
тије” искристалисала су се два пот
пуно опречна и међусобно независна
уметничка покрета. Због склоности ка
живим бојама и неговању популарних
жанр−сцена, прва струја названа је
,,оријенталним рококоом”, а друга,
због свесног напуштања византиј
ске традиције, ,,бекством од плавог”.
Последице обеју екст ремистичких
схватања о крају византијског стила
била су и два уметничка тракт ат а:
,,Ерминија” јеромонаха−сликара Дио
нисија из Фурне (1728−1733) и готово
истовремени ,,О сликарству” витеза у
дуждевој служби, Панајотиса Докса
раса (1726). Обојица мајстора имали
су надалеко гласовите следбенике,
препознатљиве већ и по томе да ли су
се потписивали само именом и местом
рођења (Козма са Лемноса, Давид из
Селенице) или и прослављеним пре
зименима (Никола Доксарас, Никола
Кутузис, Никола Кантунис, Стефан
Пазигетис, Јоанис Кораис).
У уводним каталошким студија
ма није остала незапажена и појава
сликарског кор иш ћењ а граф ичк их
листова и бакрореза из ранијих умет
ничких епоха: италијанске гравире
из 14. и 15. века радо су виђене у ру
кама Крићана, Панајотису Доксарасу
омиљени су предлошци из 16. века, а
Светогорцима читаво столеће млађи.
Осим западних варијанти 12 вели
ких празника (Васкрсење Христово
уместо Силаска у ад, Смрт уместо Ус
пења Богородице), позновизантијска
ренесанса на грчком копну и острвима
препознаваће се и по квалитативним
или квантитативним новинама у ико
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нографском репертоару (Христова
чуда и параболе, сцене из Постања и
Откривења Јовановог, мучења свети
теља, ликови светих ратника).
За разлику од зидног сликарства
и иконопис а који свој процват до
живљавају у првим вековима после
пада Цариграда, врхунац уметнич
ког занатства грчке позтвизантијске
ренесансе видљив је током 17. и 18.
столећа у правим малим ремек−дели
ма манастирских радионица. Опште
узевши, иконографија и техника из
раде црквених утвари трпи паралелни
утицај и исламске и западноев ропске
уметности.
Буд ућ и да је међ у изл ож ен им
музеалијама и црквена везена завеса
за царске двери гласовите цариград
ске везиље Коконе Рологе из првих
деценија 19. века, остаје нејасно за
што поднаслов изложбе и каталога
Поствизантија: грчка ренесанса није
омеђен 15. и 19, већ 15. и 18. веком.
Њен смирај би се, тако, и формално по
клопио са у више наврата истицаном
борбом за независност (1821–1827) и
стварањем слободне, модерне грчке
државе (1830).
На крају, изражавамо и немало
лично задовољство што се у списку
препоручене литературе од значаја за
стручну јавност, у овом драгоценом
кат алогу нашао и Зборник радова
Балканолошког института САНУ са
међународног научног скупа Пост
византијска уметност на Балкану,
одржаног у јуну 1997, недавно пу
бликован у форми тематских двоброја
32−33 и 34−35 Зборника Матице срп
ске за ликовне уметности.
Љиљана Стошић

