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Л>убиша Б. Поповип,

АРХА1СКА ГРЧКА КУЛТУРА НА СРЕДЬЬЕМ БАЛКАНУ.

Народни — музе] Београд, Беотрад 1975. Стр. 122 са упаредаим текстом

на енглеском ^езику и 64 слике.

Кн>ига Архщска грчка култура

на средњем Балкану доживела

злу коб да буде штампана више

година после писала, што се ина

че често догаЬа са нашим доктор

ским дисертащцама ко]е из ових

или оних, колико об]ективних то-

лико и суб]ективних разлога не

добщу могупност да буду публи-

коване непосредно после одбране.

Како ]е археологаца, и поред сво-

]е древности, у суштини веома

жива наука и како се нови и важ-

ни резултати ]авл>а]у у свим н>е-

ним гранама готово сваке годи

не, то се аутори, суочени са но-

вим открипима, наЬу у незавид

ном положа]у када после више

година доЬу у ситуащцу да штам

па]у сво]е кн>иге. Тада ]е неоп-

ходно ажуриран>е, ако не основ-

них заюьучака, оно бар често ни

за детагьа и података ко]и су на

ова] или она] начин превазиЬени.

МеЬутим, тешко ]е мењати све и

писати изнова, па се тако неки

делом застарели погледи ненамер-

но задрже а неки нови резултати

и налази промакну.

Писац ове юьиге, веп ранике

заинтересован проблемом грчке

архаике културе у нашим кра]е-

вима и аутор ^едног запаженог

и драгоценог „Каталога налаза из

некрополе у Требеништу," ко]и

се налазе у Народном музе]у у

Београду, у ово] публикаци]и ши

ре прилази питан>у арха]ских ути

ца]а на Балкан и покушава да га

осветли са више страна. Кн>ига

]е у том смислу подел>ена на не-

колико поглавлю. Поред чувених

грчких налаза из Требеништа, у

центру ауторовог интереса стЫи

тзв. грчко-илирски налаз из Пе

трове цркве код Новог Пазара,

чщи ]е каталог изашао пре не-

колико година, такоЬе из пера ис-

тог аутора. И у ово] публикации

]едно од на]вепих поглавл>а, че-

тврто, посвепено ]с овом откриЬу.

Од осталих поглавл>а истичемо

друго „Грчка арха]ска бронзана

и декоративна пластика" ко]е ]е

посвепено усамл>еним налазима

арха]ске пластике у Србщи и Ма

кедонщи: „ковачу" из Враништа,

менади из Тетова, тркачици из

Призрена и дршци са Косова (ве-

роватнще патере него огледала).

Истичемо такоЬе и трепе поглав-

л>в „Грчке вазе позног арха]ског

периода" где писац говори о грч-

ким вазама овог периода са на

ше територще, покушава]упи да

их сажме у ]едну целину, као и

шесто „Грчкоилиоска култура на

средн>ем Балкану", где ^е реч о

симбиози по]единих грчких елеме-

ната са домаЬим.

Цела публикаци]а ода]е утисак

збира неколико проблема ко]и су

укратко обраЬени а мање ]едног

општег осврта на утица]е арха]-

ске културе на среддьи Балкан,

што ]е био иначе ауторов цил>.

Термин „средн>и Балкан" }е у овом

случа]у неодреЬен и питање ]е

шта се под н>им подразумева.

Бро]ни грчки импорт са Гласинца

ко]и у проучаван>у овог питан>а

игра важну улогу, с обзиром на

]ош увек релативно мали бро] грч

ких налаза у нашо] земл>и, могао

би се третирати да потиче са сред-

њег исто као и са западног Бал-

кана. Без његове обраде, меЬутим,

у оквиру овакве теме, сваки ре-

зултат би био штур и непотпун.

Аутор помшье ту и тамо по]едине

грчке предмете са Гласинца али

недоста]е ]едан систематски при

ступ овим налазима и хронолош-

ко издва]ање по]единих фаза овог

импорта. Оваква поступност и си-

стематичност се, уосталом, довол>

но не осепа ни у материкалу из

Срби]е и Македонще коме аутор

посвепу]е главну пажњу. Због то

га нам се чини да де можда било

корисни]е учинити нешто вепи на

пор и тему проширити на читав

Балкан уврстивши по]единачне на-

лазе из Лике, са тадрана, Истре

итд. ко]и припада]у арха]ском пе

риоду, и добити на та] начин ]ед-

ну целовиту слику овог проблема.

Поменути налази се иначе ломи

н>у али узгредно и необавезно.

Исто тако било би веома корисно

да ]е начшьен каталог грчких ар-

ха]ских налаза са наше територи
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]е како због прегледности излага

ња, тако и због доби]ала ]асни]е

слике о арха]ским предметима из

наше зешье, ко]и сви нису обу-

хвапени овом публикациям.

Кн>ига Л>убише Поповипа ]е би

ла потребна нашо] археолошко]

литератури ]ер представлю први

покуша^ да се грчки арха^ски ути

ца]и и предмети на средн>ем Бал-

кану обухвате на ]едном месту и

презенту]у за]едно. ЬЬегово хроно-

лошко и територщално определ>е-

1ье набро]аних грчких налаза сто-

}и и може да послужи као осло-

нац у дал>ем раду на том пита-

н>у. Ово се, меЬутим, не може

сматрати као аугоров кра]н>и до-

мет на том пол>у, од кога се, као

нашег врсног стручн>ака у ово]

проблематици, очеку^у нови и пот-

пуни]и резултати.

Растко ВасиН

ФЛАНГИНИСОВА ШКОЛА У ВЕНЕЦШИ

('АЯачшАаи 'Е. КарабгомЯэт), 'Н. Ф\ауу1\яо$ охокг!) ттк ВеустЬ»;.

Ве1тсакомЬа] 1975)

У насто]ан>у да сачува]у сво]е

културно наслеЬе Грци у Итали-

]и су оснивали педагошке устано-

ве, школе и институте. На овим

проблемима грчке „доцаспоре" у

италбанским градовима посебно

се ангажовао адвокат Тома Флан-

гинис (1579—1648), пореклом са

Крфа. Он ]е први осетио потребу

осниван>а ]едне нове грчке школе,

после оне основане 1593.

Флангинисова школа у Венеци-

}И шце била предмет посебног

проучавагаа до ове свеобухватне

и педантно ураЬене студике — ау-

торове докторске дисертащце. На

име, историчар грчког братства у

Венецщи — тоанис Велудас и ау-

тор монографще о Томи Фланги-

нису — К. Д. Мердзиос нису де-

тал>нще проучавали организован>е

и рад ове школе и све оно што би

се непосреднще односило нашире-

н>е грчке писмености и културе у

време грчке „дикаспоре". Док су

се ова два истраживача задовол,и-

ла са неколико површних подата-

ка из венещцанског државног ар

хива и архива грчког братства у

Венецщи, млади историчар грчког

наслеЬа Атанасис Каратанасис

сво]а истраживала заснива на

широ] основи, захвата]упи проб

леме ширен>а грчке културе у

сво] њихово] сложености и обим-

ности. Он се, пре света, до по]е-

диности ослан>а на поуздане и

необ]авл>ене изворе више архива

и библиотека: АгсЬМо Л §4аЬо сИ

Vепе21а, Мизео Са\4со Соггет, ВЬ

Ыю1еса Ыа2аопа1е Магсоапа, АгсЫ-

ую Апйсо с1е1Г Ш1уегеи:а сИ Ра-

Йолла, агсЫуез Йе ПпвййпЗ сГёглк1ез

Ьуаапйпез е1 розгёэугатгёпев с1е

Vешзе.

Квьига А. Каратанасиса поде

л>ена ]е у три дела. Први део под

насловом Оснивање и рад школе

има три поглавлю. У првом поглав-

л>у Тома Флангшшс и оснивање

школе, уз исцрпне биографске по-

датке о оснивачу, говори се о на-

порима и првим покуша]има грч

ког братства и Томе Флангиниса

да осну)у школу, затим о Фланги-

нисовом завештању ново] школи,

о дозволи ъенеця}анског Сената

за осниван>е и почетак рада Флан-

гиниона.

Друго поглавл>е Организаци]а

школе обухвата њено управно и

економско устро]ство и тешкоЬе

ове врсте. У трепем поглавл>у Рад

школе аутор нас упозна]е са учи-

тегьима, надзорницима, економи-

ма, ученицима, предаван>има, пе

дагогиком, библиотекама и вер-

ничким животом у школи.

Развитак и знача)' школе на-

слов ]е другог дела Каратанасисо-

ве кн>иге у ко]о] говори о успону

и назадовању школе, о н>еном

културном и просветном утица] у,

о предностима и недостацима у

раду Флангиниона.

У прва два поглавлю трепег де

ла књиге говори се о образова

нии и познати]им припадницима

ове школе у току XVII и XVIII

века. Посебно — трепе и заврш
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