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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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но поглавл>е посвепено Академи/и

1ЬЬЕ31 и н>ено} кшлжевно] де-

латности обухвата кн>ижевни по

крет Флангиниона, посебно сарад-

нике и н>ихов рад на двема пе-

сничким збиркама „Огаестае оЬзе-

цоиа" и „'^АлИЬ] ЕйЛл.(к1а<;".

У Флангиниону су радили или

су били ученици и л>уди из на

ших приморских области — Спи-

ридон ЖарковиЬ, Никола Като-

риЙ (из Рисна), Марко АлексевиЬ,

Димитрще ЛовиЬ, Симеон Марко-

виЬ (из Каштел Новог), Марко

РадиЬ и други.

тедан од архщере]а ове грчке

школе — Мелетще Розас био ]е

]едно време (1681—1686) на дужно-

сти свештеника у православно]

цркви у Шибенику, а непуних сто

година доцтпе из овог далматин-

ског града у Флангинион за надзи-

рател>а долази Макарще Богдано-

виЬ (1770—1797).

У прилогу аутор говори о раду

школе у XIX веку (1797—1905), на-

водеЬи и нека имена професора

ове школе у том периоду.

АррепсМх Каратанасисове књи-

ге доноси тринаест докумената

на грчком и итали^анском ]езику,

меЬу кх>)има су нащкарактеристич-

ни.]и они ко,)и се односе на исто-

рщат Флангинисове школе.

Миодраг Сто^ановиН

Д. БогдановиЬ — В. 3. БуриЬ — Д. МедаковиЬ, ХИЛАНДАР

изд. Републички завод за заштиту споменика културе Србще,

тугословенска ревща, Вук КарациЬ, Београд, 1978, 204 стр. текста, 5 стр.

библиографще, 9 стр. индекса, 142 илустращце и репродукщце у бо]и,

25 црно-белих, 10 вин,ета, 2 мапе, 3 плана.

Последних деценща улагано

]е много труда и пружене су ре-

лативно велике матерщалне мо-

гупности за наставак рада на изу-

чаван>у Хиландара, како би се

продубило оно што се веЬ зна и

открило свету и науци у свом ве-

ковном посто^ан>у ]ош непознато.

Сазнања до ко}их се долазило

кроз гкуедине етапе истраживан>а

Хиландара, посебно научни успе-

си постигнути унатраг две-три де-

ценще, презентовани су синтети-

зовано у монографщи, капитал-

ном делу о светогорском мана-

стиру НемањиЬа. Дело ]е, како

се у уводно^ речи истиче, „наме-

н>ено на]ширем кругу читалаца

ради упознаван,а са том назстари

км и на^богатирм ризницом на

ше средњовековне културе", али

његова вредност за науку нще ти-

ме уман>ена.

У првом контакту са овом кн>и-

гом она нас осва]а сво]им фор-

малним квалитетима, нарочито

богатим избором веома успелих

илустращца и репродукции у бо-

}и (аутор фотографике Миодраг

БорЬевиЬ), гауе представлю]у ис-

тинску „свечаност" за очи. И не

само то. Многе од њих овде се

први пут сфавл^у. Непосреднще

упознаван>е са монографиям от-

крива Н>взин засно и прегледно

конципиран садржа]. Уз уводну

реч и предговор кн>ига ^е поде

лена на пет поглавл>а. У првом

)е дата исторща Свете Горе уз ис-

торщско-географска разматран>а,

у следеЬа три исторща Хиланда

ра кроз три раздобл>а: у средн>ем

веку, под турском влашЬу у XVI

и XVII веку, засебно у XVIII и

XIX веку. Кроз ове одсеке вре

мена материал ]е изложен по ис

том основном принципу: поред ис-

торще обухвапена ]е писменост

и кн>ижевност, затим уметност

подразумева^упи градител>ство,

сликарство — зидно, иконопис,

митцатуру — и примен>ену умет

ност. У последн>ем поглавл>у при

казана ]е историографи]а Хилан

дара.

Уводну реч, подстакнуту импре-

сщ'ама непосредно доживл>ених у

манастиру, пощеднако одмеренои

полетно написао ]е академик Пав

ле СавиЬ. На основу свозих броу

них научних прилога историогра

фщи Хиландара и дубоким, суш-

тинским познавањем уметности

сачуване у н>ему, академик Свето-

зар Радо]чиЬ изложи» ^е у пред-

говору сво]у уопштену критичку
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