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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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представл>але посебне вредности и

ко]е су управо због сво]их осо

бености могле да буду дефиниса-

не као српске. Посебно ]е нагла-

шен феномен да стварање у сит-

но] пластици ни]е у Срби]и било

ослабл>ено у тешким временима

турског робовања. Према речима

аутора „у периоду турских осва-

]ања кад су многе уметничке гра

не замрле и давале скромне до-

приносе српско] уметности, ситна

пластика живи сво]им пуним жи

вотом да]упи сво] допринос умет

ности и култури сво]е средине".

На кра]у треба да истакнемо по-

себну пажњу ко]у ]е аутор ука-

зивао иконографщи мини]атурне

пластике, специфично] за по^еди-

не групе предмета, и исцрпним

тумачењима по]единих иконограф-

ских образаца.

На ]едном месту сакушьеиа сва

знача]ни]а сачувана дела ситне

пластике, ко]а су некад доноше

на у Срби]у или су овде стварана,

сада анализирана и об]ашњена у

сво]им основним разво]ним токо-

вима, дата у изванредним црно-

-белим и колорисаним репродук-

ци]ама, разоткривена су юьигом

др Бо]ане Радо]ковиЬ на основу

сво]их правих вредности. Синхро-

ни дво]езични текст на српскохр-

ватском и француском или на срп-

скохрватском и енглеском ]езику

допринепе, без сумње, популарно-

сти ове юьиге далеко преко гра

ница наше земл>е.

Верена Хан

Динко Давидов, СРПСКА ГРАФИКА XVIII ВЕКА,

Нови Сад 1978, Матица српска, Одел>ење за ликовне уметности — Студи]е

за истори]у српске уметности бр. 8; 238 стр. текста, 178 стр. описа графика,

15 стр. општег регистра, 56 илустраци]а у тексту, 412 репродукци]а, резиме

на немачком.

Ова обимна и лепо опремл>ена

юьига, осма по реду у сери]и Сту-

ди]е за истори]у српске уметно

сти, ко]у ]е покренуло Одел>ење

за ликовне уметности Матице

српске у Новом Саду, нашла ]е

заслужено место меЬу издањима

штампаним у част Матичине 150

годишњице. У разнородно] мате

рии до сада об]авл>ених Студи]а

ова юьига представл>а ново темат-

ско проширење сери]е ]едном зна

ча]ном уметничком делатношЬу—

графиком, ко]а ]е током XVIII

века негована код Срба. Књига

садржи расправни и каталошки

део. Расправном, односно истори]-

ско-естетском делу претходи увод-

на реч и критичка историографи-

]а, ко]у следе шест поглавл>а.

У првом поглавл>у писац ]е из-

ложно сво] став у односу на ме

тодику изучавања графике, ко]у

„треба посматрати као уметничко,

ликовно дело, али не само као

такво, веп и као културно-исто-

ри]ско, просветно-педагошко, по-

често повезано са юьижевним и

истори]ским делима, и уза]амно

зависно од оновременог српског

списателлтва, преводилаштва, из-

давачких подухвата и штампар-

ских послова. А то само значи да

се у графици могу напи потпуни-

]е вести о интелектуалном и уме

тничком биЬу српског народа. У

томе смислу графика се може

узети као поуздано сведочанство

преобража]а и раста српске кул-

туре XVIII века". У истом поглав-

л>у дати су истори]ски оквири и

оцртана ]е ликовна клима вре

мена у коме су се разви]але и не-

]еднакомерно цветале две графич-

ке дисциплине: дрворез и бакро-

рез. Истицани су одрази општих

и посебних стања средине на њи-

ма и њихови „сло]евити духовни

садржа]и", њихова национална,

политичка, културна и уметничка

миси]а ко]у су — нарочито ба-

крорез — непосредно уюьучени у

животне токове средине, у њо]

вршили. Прво поглавл>е садржи

нека уопштена, заюьучна разма-

трања писца у односу на српску

графику XVIII века, ко]а у следе-

пим поглавл>има аналитички раз-

раЬу]е. Друго поглавл>е расправ-

ног дела юьиге писац ]е посветио

дрворезно] графици, ко]а ]е до нас

стигла као знатно окрњена цели

на. Иконографски наивно упрош-

пених садржа]а и малих ликов
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