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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 ор га ни за ци ји грч ког Ми ни стар-
ства за кул ту ру и атин ског Ви зан тиј-
ског и хри шћан ског му зе ја, у она зи-
со вом кул тур ном цен тру у Њу јор ку је 
од 7. но вем бра 2002. до 8. фе бру а ра 
2003. би ла упри ли че на тро ме сеч на из-
ло жба под на зи вом: Поствизантија:
грчкаренесанса,Уметничкоблагоод
15.до18.века.

из ло жбу са 54 му зеј ска екс по на та 
про пра тио је рас ко шни ка та лог под 
истим на сло вом, пот кре пљен, сем 
ис црп ног струч ног ка та ло шког де ла, 
и две ма увод ним син те тич ким сту ди-
ја ма о пост ви зан тиј ској умет но сти на 
грч ком тлу од па да ца ри гра да (1453) 
до осло бо ђе ња од Ту ра ка (1830). 
аутор пр ве (,,Byzanceaprès Byzance”) 
је про фе сор исто ри је умет но сти са 
ки пра, Де ме три ос Три ан та фи ло пу-
лос, док је дру гу (Greece,Hearthofart
andCultureaftertheFallofConstan
tinople), као свој про ши ре ни увод ни 
текст за ка та лог ми лан ске из ло жбе 
Cristiani d’Oriente (1999), пот пи сао 
ди рек тор Ви зан тиј ског му зе ја у ати ни 
Ди ми три ос кон стан ти ос. из ло же не 
ико не, трип ти хе, фраг мен те зид ног 
сли кар ства и де ла при ме ње не умет-
но сти у пле ме ни том ме та лу, др ве ту, 
ема јлу, тек сти лу, ми ни ја ту ре и гра ви-
ре − као не ке од нај леп ших при ме ра ка 
пост ви зан тиј ске ко лек ци је атин ског 
му зе ја − ода бра ли су, де таљ но опи-
са ли и про ту ма чи ли ње го ви вр сни ку-
сто си (еуге ниа Хал киа, ра ниа Фа то ла, 
Со фиа Ге ро ги ор ги, Јор гос ка ка вас, 
ка ли о пи-Фе дра ка ла фа ти, ан дро ма-

хи ка це ла ки, ана ста сиа Ла за ри ду и 
Хе ле на па па ста вру). пет из ло же них 
екс по на та пре у зе то је из но ве му зеј ске 
акви зи ци је (1986–1996), док се њих 
чак 13 овом при ли ком об ја вљу је пр ви 
пут. Ле пом ви зу ел ном обо га ће њу пр-
вог, увод ног де ла ка та ло га, при до но се 
и ре ђе пу бли ко ва не ико не и фре ске 
Ди о ни си ја из Фур не ко је је у ње го вој 
ке ли ји у ка ре ји на чи нио мр Јор гос 
ка ка вас, су пер ви зор и умет нич ки 
уред ник ка та ло га.

Чу ва ње и не го ва ње ви зан тиј ске 
та ди ци је на бал кан ском тлу у до ба 
тур ко кра ти је, ко је је ру мун ски исто-
ри чар ни ко лае Јор га још да ле ке 1935. 
та ко тач но и ја сно на звао ,,Ви зан ти јом 
по сле Ви зан ти је”, у грч ким обла сти ма 
до жи ве ло је ви ше уза стоп них кул-
тур них об но ва. У сфе ри мле тач ког 
ути ца ја раз ви ја се ви ше еклек тич ких 
умет нич ких пра ва ца по зна ти јих као: 
ки пар ска (16. век), крит ска (16−17. 
век) и јон ска ре не сан са (17−18. век). 
Свим овим стру ја ма, кат кад оштро 
су прот ста вље ним тра ди ци о нал ним 
мо на шким за јед ни ци ма и умет нич-
ким цен три ма на коп ну, за јед нич ко 
је ожи вља ва ње хе ле ни зма као обол
ви зан тиј ској ба шти ни. Док се на 
по љу умет нич ке ико но гра фи је, у 
цен трал ној Грч кој и Ма лој ази ји под 
осман ском вла шћу, при мет но раз ви ја-
ју и ши ре кул то ви но во му че ни ка, на 
острв ској Грч кој, ма лом де лу за ле ђа 
и на ки пру пот чи ње ним пре ве дрој 
ре пу бли ци, оми ље не по ста ју до тад 
не ви ђе не дог мат ске те ме. ако су на 
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јед ној стра ни умет ни ци нај че шће по-
ве за ни по ро дич ним ве за ма и оку пље-
ни у за нат ске есна фе, на дру гој осни-
ва ју сло бод не умет нич ке ате љее или 
сли кар ске бо те ге ме ђу соб но оштро 
кон ку рент ски ори јен ти са не. Слич но, 
под ото ман ском вла шћу, ма на стир-
ским брат стви ма као по ру чи о ци ма и 
кти то ри ма ар хи тек тон ских обје ка та и 
сли кар ских де ла, од 17. ве ка по чи њу 
да се при дру жу ју бо га ти тр гов ци и 
стру ков на удру же ња, а исто вре ме-
но на ве не ци јан ској те ри то ри ји, уз 
па ро хиј ске цр кве, ни чу и при ват ни 
хра мо ви и ка пе ле гра ђа на ви шег или 
сред њег ста ле жа.

У пост ви зан тиј ском сли кар ству 
грч ке ре не сан се ја сно се из два ја ју 
че ти ри хро но ло шка пе ри о да: 1) 1453–
1526; 2) 1527–1630; 3) 1631–1700, и 
4) 1701–1830.

пр ву фа зу је обе ле жи ла гру па 
ано ним них сли ка ра де лат них кра јем 
15. ве ка на Ме те о ри ма и и у ка сто-
ри ји (тзв. ко стур ска шко ла) у ду ху 
пан се ли но со вог сти ла из ка сног 13. 
и по чет ка 14. сто ле ћа. за ни мљи во је 
да де ла ових мај сто ра по ка зу ју из ве-
сну слич ност са ки пар ском шко лом 
ма да са њом не ма ју ни ка кве ор ган-
ске ве зе. по ја ва крит ске сли кар ске 
шко ле сре ди ном 15. ве ка (ан ге лос 
ако тан тос, ан дре ја и ни ко ла ри цос, 
ан дре ја па ви ас, ни ко ла ца фу рис) 
озна ча ва по че так исто вре ме ног ра да 
и за пра во слав ну и за ри мо ка то лич ку 
и за уни јат ску кли јен те лу. еклек тич ки 
стил при пад ни ка ове шко ле  већ око 
1500. го ди не пре ра ста у пра ви кул тур-
ни фе но мен; осим на пра во слав ном 
ис то ку, ра до ви крит ско-ве не ци јан ске 
шко ле про сто ће пре пла ви ти ита ли ју 
и Дал ма ци ју. по чет ком 16. ве ка и са 
ки пар ско-ве не ци јан ском сли кар ском 
шко лом де си ће се не што слич но, али 
са још из ра зи ти јим по за пад ња ча ва-
њем.

У дру гом пе ри о ду грч ке пост ви зан-
тиј ске ре не сан се, Те о фан кри ћа нин 

на Ме те о ри ма и Све тој Го ри сли ка 
фре ске и ико не са пот пу но но вим, 
за пад но е вроп ским мо ти ви ма, али 
их ве што са о бра жа ва пра во слав ном 
ре пер то а ру и ви зан ти ни зи ра ју ћем сти-
лу. осим крит ске, ово је и раз до бље 
про цва та још две сли кар ске шко ле: 
на ра тив не уче не и ари сто крат ске, 
ма да ано ним не, ја њин ске, и тзв. те бан-
ске ру рал не или на род њач ке шко ле 
(бра ћа Ге ор ги је и Фран гос кон та рис, 
Фран гос ка те ла нос). Та ко ђе, ову фа зу 
трај но озна чу ју и по зна ти кри ћа ни 
(Ми ха и ло Да ма ски нос, Ге ор ги је клон-
цас, То ма Ва тас, ема ну ил Лам бар дос, 
Је ре ми ја па ла дас). не ки од њих у 
Ве не ци ји, дру гом кон стан ти но по љу 
за мно го људ ну грч ку ди ја спо ру, по-
лет но укра ша ва ју цр кву San Gi or gio 
dei Gre ci. на ки пру ра де ло кал ни 
сли ка ри ван ред но за ни мљи вих умет-
нич ких лич но сти (Фи лип Гул, Си ме он 
ак сен тис).

на кон па да кри та у тур ске ру ке 
(1645−1669) до ма ћи ико но пи сци/
из бе гли це (ема ну ил ца нес, Те о дор 
пу ла кис, Вик тор) пре но се сво је уме ће 
на јон ска (ни ко ла ка лер гис, ан дре ја 
ка ран ти нос, Спи ри дон Стен тас) и 
егеј ска остр ва (по ро ди ца Скор ди лис 
на ки кла ди ма), пе ло по нез (бра ћа 
Мо скос) и у Ве не ци ју, омо гу ћив ши 
та мо шњим ло кал ним мај сто ри ма да 
у пот пу но сти раз ви ју свој та ле нат и 
по стиг ну за вид ну пре по зна тљи вост 
сво јих сли кар ских ра ди о ни ца. иза 
при вид ног ви зан ти ни зи ра ју ћег сти-
ла крит ских сли ка ра 17. ве ка сто је 
за пад но е вроп ски пред ло шци,  на ро-
чи то гра ви ре фла ман ских мај сто ра 16. 
сто ле ћа, ко је нај бо љи грч ки сли ка ри 
пост ви зан тиј ске ре не сан се ко ри сте 
као сво је оми ље не стил ске при руч ни-
ке и ико но граф ске под сет ни ке.

на осно ву пре да не за гле да но сти 
Све те Го ре ато ске у ко ри фе ја сти ла 
па ле о ло га, со лун ског сли ка ра ема ну-
и ла пан се ли но са, и ис кљу чи ве окре-
ну то сти  јон ских остр ва  Ве не ци ји, 
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ита ли ји и евро пе и за ци ји, у по след њој 
фа зи грч ке ,,Ви зан ти је по сле Ви зан-
ти је” ис кри ста ли са ла су се два пот-
пу но опреч на и ме ђу соб но не за ви сна 
умет нич ка по кре та. због скло но сти ка 
жи вим бо ја ма и не го ва њу по пу лар них 
жа нр−сце на, пр ва стру ја на зва на је 
,,ори јен тал ним ро ко ко ом”, а дру га, 
због све сног на пу шта ња ви зан тиј-
ске тра ди ци је, ,,бек ством од пла вог”. 
по сле ди це обе ју екс тре ми стич ких 
схва та ња о кра ју ви зан тиј ског сти ла 
би ла су и два умет нич ка трак та та: 
,,ер ми ни ја” је ро мо на ха−сли ка ра Ди о-
ни си ја из Фур не (1728−1733) и го то во 
исто вре ме ни ,,о сли кар ству” ви те за у 
ду жде вој слу жби, па на јо ти са Док са-
ра са (1726). обо ји ца мај сто ра има ли 
су на да ле ко гла со ви те след бе ни ке,  
пре по зна тљи ве већ и по то ме да ли су 
се пот пи си ва ли са мо име ном и ме стом 
ро ђе ња (ко зма са Лем но са, Да вид из 
Се ле ни це) или и про сла вље ним пре-
зи ме ни ма (ни ко ла Док са рас, ни ко ла 
ку ту зис, ни ко ла кан ту нис, Сте фан 
па зи ге тис, Јо а нис ко ра ис).

У увод ним ка та ло шким сту ди ја-
ма ни је оста ла не за па же на и по ја ва 
сли кар ског ко ри шће ња гра фич ких 
ли сто ва и ба кро ре за из ра ни јих умет-
нич ких епо ха: ита ли јан ске гра ви ре 
из 14. и 15. ве ка ра до су ви ђе не у ру-
ка ма кри ћа на, па на јо ти су Док са ра су 
оми ље ни су пред ло шци из 16. ве ка, а 
Све то гор ци ма чи та во сто ле ће мла ђи. 
осим за пад них ва ри јан ти 12 ве ли-
ких пра зни ка (Вас кр се ње Хри сто во 
уме сто Си ла ска у ад, Смрт уме сто Ус-
пе ња Бо го ро ди це), по зно ви зан тиј ска 
ре не сан са на грч ком коп ну и остр ви ма 
пре по зна ва ће се и по ква ли та тив ним 
или кван ти та тив ним но ви на ма у ико-

но граф ском ре пер то а ру (Хри сто ва 
чу да и па ра бо ле, сце не из по ста ња и 
от кри ве ња Јо ва но вог, му че ња све ти-
те ља, ли ко ви све тих рат ни ка). 

за раз ли ку од зид ног сли кар ства 
и ико но пи са ко ји свој про цват до-
жи вља ва ју у пр вим ве ко ви ма по сле 
па да ца ри гра да, вр ху нац умет нич-
ког за нат ства грч ке по зтви зан тиј ске 
ре не сан се ви дљив је то ком 17. и 18. 
сто ле ћа у пра вим ма лим ре мек−де ли-
ма ма на стир ских ра ди о ни ца. оп ште 
узев ши, ико но гра фи ја и тех ни ка из-
ра де цр кве них утва ри тр пи па ра лел ни 
ути цај и ислам ске и за пад но е вроп ске 
умет но сти.

Бу ду ћи да је ме ђу из ло же ним 
му зе а ли ја ма и цр кве на ве зе на за ве са 
за цар ске две ри гла со ви те ца ри град-
ске ве зи ље ко ко не ро ло ге из пр вих 
де це ни ја 19. ве ка, оста је не ја сно за-
што под на слов из ло жбе и ка та ло га
Поствизантија:грчкаренесанса ни је 
оме ђен 15. и 19, већ 15. и 18. ве ком. 
Њен сми рај би се, та ко, и фор мал но по-
кло пио са у ви ше на вра та ис ти ца ном 
бор бом за не за ви сност (1821–1827) и 
ства ра њем сло бод не, мо дер не грч ке 
др жа ве (1830).

на кра ју, из ра жа ва мо и не ма ло 
лич но за до вољ ство што се у спи ску 
пре по ру че не ли те ра ту ре од зна ча ја за 
струч ну јав ност, у овом дра го це ном 
ка та ло гу на шао и збор ник ра до ва 
Бал ка но ло шког ин сти ту та Са нУ са 
ме ђу на род ног на уч ног ску па Пост
византијска уметностнаБалкану, 
одр жа ног у ју ну 1997, не дав но пу-
бли ко ван у фор ми те мат ских дво бро ја 
32−33 и 34−35 збор ни ка Ма ти це срп-
ске за ли ков не умет но сти.

ЉиљанаСтошић




