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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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ретроспекщцу истраживала мана-

стира у прошлости и понесено из

ложи0 стимулативне иде^е за но-

ве приступе нюгово] граЬи и 1ье-

но] интерпретащци.

На основном тексту кн>иге ог-

ледала су се тро^нца наших вр-

хунских научника у домену исто-

ри]е културе и уметности сред-

ню- и нововековне Орбике, и неу-

морних истраживача неман>ипке

задужбине на Атосу. Димитрще

Богдановип }е аутор подацима бо-

гатог и акрибично написаног тек

ста о исторщи Свете Горе, и тек-

стова о историки Хиландара, о

писмености и кн>ижевности ко]'е

су се од XII до кгаца XVII века

у нюму развщале. О градителютву,

сликарству и применено] уметно

сти у истом раздобл>у надахнуто

,|е писао Во]ислав I. БуриЬ, а Де-

^ан Медаковип ]е откривао много,

рани]е непознатог, о животу и де-

лован>у манастира у XVIII и XIX

веку, кроз манифестащце ко]е су

по истом обрасцу разматране у

претходним поглавл>има.

С обзиром на разнородност у

кн,изи изложене матерее и ра-

спон времена ко]и она покрива,

задржапемо се само на неким н>е-

ним општим вредностима изостав-

л>а]уЬи по]единости, нове у науци,

ко]има ова монографи]а обилу^е.

Писци су, сваки по сво^ спе-

щцалности, сагледавали Хиландар

као самосталну целину са сопстве-

ном историком и специфичним то-

ковима разво]а и као део Срби-

]е и центар српске мисли, култу

ре и уметности, а истовремено

као део других целина — монаш

ке републике Свете Горе, Визан-
•пц'е и уогшгге земал>а на Балкан

ском полуострву или ]от шире,

далеке Русще — са ко^има ]е ова]

манастир био повезан по разно-

родним манифестацщама живота

— економским, политичким, црк-

веним, културним, уметничким —

а измеЬу ко]их се вршио дина-

мичан и зависно од околности ви-

ше или маню интензиван процес

давања и примавьа матери]алних

и духовних садржа]а. Из оваквог

методског приступа изучаван>у

Хиландара резултира чшьеница,

што нюгова монографща не обо-

гапу^е само нашу науку, веЬ. у

ширем смислу представлю знача

кая допринос виэантолопци или

гледано у ]ош ширим релащцама,

балканским, овом се књигом по-

средно или непосредно откриваку

нове чшьенице у балканолопци

или утврЬу]у веп познате. 1едну

од потврда томе налазимо, на при

мер, у мапи о бро]ним хиландар-

ским везама на Балканском полу

острву, први пут на ова] начин

документованих.

Последн>е поглавлю књиге, по-

свепено исторщи истраживања

Хиландара (Д. Медаковип) сведо-

чи да су насто^а1ьа око открива-

1ьа научних истина везаних за ду-

говечни живот овог нашег мана

стира стара готово два и по века.

У том ходу траган>а за истином

презентована монографща пред

ставлю успелу завршницу и син

тезу знала о Хиландару у ^едном

истраживачком периоду, али у

ню] се истовремено веп назиру и

оцртава]у смернице будупих ин-

тердисциплинарних истраживала,

ко]е су писци књиге на више ме

ста наговештавали. Намепу се ар-

хеолошка испитиван>а (на пример

рад на откривању основе првоби-

тног Неманлшог и Савиног архи-

тектонског ^езгра манастира), за-

тим дал>а етнолошка изучавања;

указу]е се потреба евидентиравьа

целокупног фонда тзв. „мале" или

применюне уметности мимо веп

познатих предмета врхунског ква-

литета и спектакуларне вредно

сти; предсто]и такоЬе, после рада

на чишпењу фресака и икона, да-

л>и рад на изучавању истори)е хи-

ландарског сликарства; системат-

ску обраду чека]у митцатуре у

кодексима богате хиландарске би

блиотеке. На кра^у овог „радног

програма" навешпемо речи ака

демика Светозара Радо]чиЬа из

предговора монографщи ко]има

се отвара }ош ^едан проспект за

нов и изузетно занимл>ив предмет

изучаван>а: „У ово] кн>изи веп се

разазна]у разговетне контуре ]ед-

не будупе историке, узбудаьиве и

сложене, о разво^у мисли и ду

ха код Срба у дугим временима

од XII до кра]а XVII века".

Пред нама }е за науку драго-

цена кн>ига, за шири круг чюала-

ца лепо и надахнуто написана и

богато опремлюна, ко]о] би по

много чему вредело посветити ве
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Ьу пажн>у од ове ко]а ]о] ]е овом

приликом указана. 1Ъен приказ за-

вршипемо желюм академика Пав

ла СавиЬа, израженом у уводно]

речи: „Нека ова монографща све-

дочи да нисмо незахвални непо-

знатим ствараоцима за пребогато

наслеЬе ко]е нам оставите". Она

то недвосмислено доиста и посве-

дочу^е.

Ветрена Хан

Во]апа Ка^коиы:, 51ТЫА РЬА5ПКА V 8ТАКОЗ 5КР5К01 1МЕТМ05Т1

— ЬЕ5 ОВ1ЕТ5 8СЦЬРТЁ5 Б'АКТ МШЕШ ЕЫ 5ЕБШ1Е АЖЛЕКИЕ.

1гЛап]е ,Дидоб1аш]а" — Мше] рптеп^епе итеШозй, Вео^гж! 1977, 55

страница текста, 78 илустращца у црно-бело] репродукций, четири табле

У бО}И.

У научно] библиографщи по

слов кн>иге чщи ]е наслов шири

од садржине самог дела или так-

ве ко]е на корицама носе тему

ужу од оног што ]е на н>еним

страницама написано. Групи пото-

н>их припада юьига ко]у желимо

да прикажемо.

Ситна пластика у старо] срп-

ско] уметности први пут ]е у нас

обраЬена као целина. У то] ]е це-

лини приказан разво^ни лук ]ед-

не занатско-уметничке делатности

од XI до XIX века, односно у ра-

спону од готово пуних осам ве-

кова, ко]а по свом знача]у и вред

ности прелази исторщске границе

некадаипье Срби]е. ИзраЬевине

ове „мале уметности" у пластици

због лакоЬе преношен>а живо су

циркулисале по балканским зем-

л>ама у прошлости, стицале се та-

коЬе у Србищ или су овде наста-

]але и до данас се сачувале у ре-

лативно великом бро]у. Добрим

делом управо због сво]е мобилно-

сти порекло по]единих дела ситне

пластике регионално ]е доста нео-

дреЬено уз присутну дилему чи-

]их су она руку дело. Проблем,

меЬутим, не лежи само у томе да

ли су н>ени творци домаМи л>уди

или страниц, или ]едни и други.

Ситна пластика остала ]е, на жа-

лост, готово у целини дело пле]а-

де анонимних лица, црквених или

световних, меЬу ко]'и.ма ]е било

зрелих уметничких личности или

само више или мање вештих за-

натли]а.

Фонд ситне пластике сачуван

у Срби]и и у Хиландару на ос

нову сво]их квалитета уклапа се

у опште токове ликовне уметно

сти на Балкану. На то] су се ми-

ни]атурно] пластици одражавала

разна уметничка стру]ан>а, стил-

ске симбиозе и уопште сва она

ликовна динамика развода са сво-

]им узлетима и падовима, карак-

теристичним за уметност великих

форми", ко]а ]е наста]ала, разви

дала се и пропадала у балкан

ским пространствима.

Ситна пластика живела ]е у

камену, обичном, драгом или по

лудрагом, дрвету, кости, рожини,

металу, седефу. Служила ]е у

култне и лаичке сврхе. Пластично

изражаван>е у мини]атури нала-

зило ]е широко могуЬности сво]е

примене на разнородним предме-

тима: енколгпцама, иконицама,

реликвщарима, панаги]ама, крсто-

вима и крстиЬима, корицама юьи

га, медалюнима, филактерщима,

пафтама, гемама на прстен,у, уоп

ште на накиту и другом. Поред

чињенице што су служили цркви

предмети ситне пластике често

профилактичког значела, некад

вредновани и симболиком самог

материала од ког су израЬивани,

били су присно везани уз човека

као амулети или сво]еврсне ама]-

ли]е, на пример, стално уза се но-

шени, чувани у породици с коле

на на колено, стекавши услед ве-

ковног служела прщатну мекоту

сво]е помало истрвене рел>ефно

сти. Ситна пластика служила ]е

човеку такоЬе да задовол>и сво]е

реалне, овоземал>ске жел>е за ис-

тицан>ем, дотериван>ем, украша-

ван>ем.

Аутор юьиге дао ]е веома де-

тал>исане стилске анализе минща-

турне пластике кроз периоде н>е-

ног наста]ан>а, указу]упи на фор-

малне утица]е са стране, на сим

биозе до ко]их ]е долазило у раз-

добл>има изразити]е креативно

сти, на специфичности ко]е су
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