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П оводом ф инског председавањ а Европском 
унијом за 2006. годину, два музеја из Београда су 
учествовала, по позиву,  на  монументалној излож би 
Атос – манастирски живот на Светој гори (Athos–  
Monastic Life on Holy Mountain), коју је организовао 
Уметнички музеј града Хелсинкија (Helsinki City Art 
Museum); излож ба је постављена у бивш ем спортском 
центру (Тennis Palace), у самом центру престонице и 
трајала је ш ест месеци.

М ож да се, на први поглед, чинило необичним 
ш то земљ а која има само око 1% православног 
становниш тва, а не мож е ни да се похвали материјалом 
византијске провенијенције у сопственим музејским 
колекцијам а, организује излож бу оваквог типа. 
М еђутим, сумњ е свих скептика су сруш ене већ на 
отварањ у: обиље најрепрезентативнијег материјала, 
изванредни и богато илустровани каталог, мнош тво 
званица из културног и политичког ж ивота, одзив 
медија. А још , по затварањ у, податак да је излож бу видео 
највећи број посетилаца у Хелсинкију, икада забележ ен. 
О чигледно,  мотиви за организацију овакве излож бе 
били су, пре свега, атрактивност теме, необичност и 
мистичност Свете горе, која увек, као и овога пута, 
изазива велику паж њ у; ту, свакако, треба узети у обзир и 
то да је, до сада, само једном одрж ана слична излож ба у 
Солуну (Ризнице Свете горе, 1997). Аутор концепције и 
једног од текстова у каталогу и ш еф  великог тима 
стручњ ака био је директор овог музеја, историчар Бернт 
Арел (Berndt Arell), а кустос саме излож бе М ико О ранен 
(Mikko Oranen). Тим су сачињ авали дизајнер поставке, 
конзерватори, стручњ аци за пропаганду, педагози, 
административни стручњ аци и чланови велике техничке 
екипе.

Саму излож бу је отворила министар културе 
Ф инске, у присуству великог броја званица и гостију из 
институција – учесница и представника медија. Ризни-
чки материјал са Свете горе веома се ретко и нерадо 
износи, јер сам Светогорски типик  забрањ ује да, било 
ш та старије од 30 година, мож е да изађе ван њ ених 
граница, сем у посебним околностима. Такве ''околно-
сти'' морају да буду озбиљно утемељене и образлож ене  у  
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светогорском П ротатону, а догодиле су се само неколико 
пута: осамдесетих година у Атини је одрж ана велика 
излож ба византијске уметности и неш то материјала је 
тада позајмљено; у Солун је 1993. године, на молбу 
хиландарског братства, изнесена чудотворна икона 
Богородице Тројеручице и у саборном храму Светог 
Димитрија је гостовала три недеље, уз невероватно 
велику посету; за обележ авањ е 800-годиш њ ице мана-
стира Хиландара, а одатле, за централну излож бу у 
галерији Српске академије наука и уметности, позај-
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мљене су три иконе из XI, XIII и с почетка XIV века. 
П оменута, монументална излож ба у Археолош ком музе-
у Солуна (1997) приказала је сву раскош  и лепоту сачува-
них светогорских ризница. О вога пута, аутори су намера-
вали да са виш е стајалиш та осветле светогорско предањ е 
и историју, старе већ готово два миленијума. 

Н ајваж нији, највреднији и најрепрезентатив-
нији део ове излож бе представљају артеф акти, дакле, 
покретни споменици културе који се чувају у ризницама 
Свете горе, али и по колекцијама репрезентативних 
музеја света. У овом делу маниф естације, позајмицама и 
стручном обрадом материјала помогло је М узеју 
Хелсинкија преко тридесет институција, а логистичку 
подрш ку дало је најмањ е још  толико. П ре свих, Свеш тена 
опш тина Свете горе и девет манастира (Ивирон,  Диони-
сијат, П антократор, Симонопетра, Свети П авле, Ставро-
никита, Ксеноф онр, Григоријат и Есф игмен) позајмили 
су свој материјал; следе КЕДАК (Завод за заш титу споме-
ника културе Свете горе и северне Грчке), Солун и М узеј 
византијске културе, из истог града. И з Атине, материјал 
је позајмио знаменити Бенаки музеј, а још  три приватне 
ф ондације из Грчке су изаш ле организаторима у сусрет. 
Са Кипра су учествовали Ф ондација архиепископа 
М акариоса, манастир Кикос и тамош њ и Завод за 
заш титу. И з Русије је учествовало  виш е музеја и 
установа; из М оскве: Третјаковска – галерија, Држ авни 
историјски музеј, П уш кинов музеј, Ц ентрални музеј 
“Андреј Рубљов“ за стару руску културу и уметност; 
манастир Свети Сергеј из Сергејевског посада и Држ авни 
архив старих докумената; из Санкт П етербурга: Ермитаж  
и Држ авни руски музеј; И з Србије су учествовали 
Н ародни музеј и М узеј примењ ене уметности, из 
Београда. И з Н емачке материјал су позајмили: М узеј 
икона из Реклинхаузена, а из М инхена Археолош ка 
држ авна колекција, односно М узеј за праисторију и рану 
историју. Учествовала су још  и надлеж на министарства, 
посебно за културу, као и амбасаде поменутих земаља.

Н а првом нивоу Тенис П аласа, у централном 
делу  су постављени  велики панои са ф отоведутама свих 
светогорских манастира и опш ирним легендама о њ има, 
велика карта Свете горе и низ легенди о њ еном исто-
ријату, знаменитостима, обичајима, ж ивоту... У овом 
делу, као ударна инф ормација, цео један зид је прекривен 
ф отопортретима савремених светогорских монаха. 
П оред тога су постављене иконописна радионица, музеј-
ска продавница и велика сала са старим светогорским 
ф отограф ијама (од средине XIX века  до тридесетих 
година XX века). Још  један сегмент ове комплексне изло-
ж бе представљају старе пош танске карте (разгледнице) с 
призорима Свете горе. У великој сали, поред, постављен 
је низ слика и минијатура из савременог монаш ког 
ж ивота, које су дело монаха Анастасија, сабрата мана-
стира Кутлумуш а; ове представе, изведене су у маниру 
средњ овековних минијатура, али у сасвим савременој 
интерпретацији, тако да представљ ају својеврсно 

 

сведочанство, а истовремено потпуно елиминиш у пред-
расуду да су времена ове уметности прош ла.

О стали простор на овом етаж у је испуњ ен 
иконама (40 примерака),  манускриптима и докумен-
тима (12), великим корпусом граф ика (збирка манастира 
Симонопетре; 32 отиска ), колекцијом  дрворезбарства и 
примењ ене уметности (13), литургијских предмета (8) и 
колекцијом богослуж беног текстила (15), ш то све потиче 
из светогорских ризница. Сваки од ових предмета јесте 
својеврсни драгуљ коме је посвећена велика паж њ а у 
исцрпном каталогу.

Н асупрот разноврсности и ш аренилу првог 
етаж а поставке, на другом спрату аутори су успели да 
досегну атмосф еру сакралног простора и, на известан 
начин, сугериш у молитвени мир Свете горе. У високој, 
разуђеној и великој просторији, централно место 
заузим а мулаж-копија читаве апсиде м осковске 
Саборне цркве Благовеш тењ а, коју су осликали Андреј 
Рубљов и Теоф ан Грк, из М узеја „Андреј Рубљов“. У том 
делу велике просторије, на поду је постављена колор 
копија мозаика из манастира И вирона (XI–XII век), а 
изнад велики оригинални хорос, пречника 3,5 метра, са 
свим пратећим деловима ( ланци, куке, крстови, стаклена 
кандила, чираци за свеће), из XIII–XIV века, пореклом из 
М але Азије, а власниш тво Археолош ког музеја из 
М инхена. Н а посетиоце је посебан утисак оставила 
изванредна колекција мермерне пластике, керамике, 
ситних археолошких предмета... из давно запустелог 
манастира Зига на Светог гори, који потичу од V  до XII  
века. П о наш ем сазнањ у, овај материјал први пут је 
изнесен из Грчке, а за нас је то и доказ да се већ у V веку на 
Атосу одвијао веома богат богослуж бени ж ивот; док је 
оваквој, монументалној и изврсно изведеној каменој 
пластици ктитор могао да буде само неко из највиш ег 
слоја рановизантијског друш тва.

И за централног дела поставке, у једној бочној 
ниш и je изврш ена реконструкција монашке трпезе 
(трпезарије), у веома рационалним размерама и са 
потпуним  разумевањ ем и познавањ ем теме. Дугачак сто, 
једноставне столице и клупа, калајни тањ ири... на 
доследан начин прате основну нит читаве поставке – у 
једноставним и разумљивим размерама представити 
монаш ки ж ивот на Атосу. 

Н а овом спрату је излож ен и атрактивни 
материјал из музејских колекција, који је пореклом са 
Свете горе, затим светогорска дела која су на различите 
начине расута по свету, или она која имају апсолутне 
компарације са светогорским ремекделима. Велику 
паж њ у стручњ ака су изазвале оригиналне фреске (фраг-
менти) са Свете горе, од XV до XVIII века, власниш тво 
Ермитаж а и других руских музеја. П реко деведесет 
најрепрезентативнијих икона из византијских колекција 
ш иром света покривају период од XII до краја XIX века, 
међу којима су ремекдела, давно позната у литератури, 
али ретко померана из матичних колекција (Преобра-
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жење из Ермитаж а, XII век; Одигитрија из Сергејевског 
посада, XIII-XIV век; Мироносице на Христовом гробу из 
П етрограда, XIV-XV век; Спаситељ на Трону, из 
Третјаковске галерије, 1411. г. ; Свети Петар Атонски и 
Онуфрије Велики из Ермитаж а, рани XV век; Дванаест 
великих празника из Сергејевског П осада, XV век; српска 
икона Богородице са светим Николом и светим Јованом 
из московског И сторијског музеја, око 1500; Чудо у Хони 
из Н ародног музеја у Београду, XV-XVI век; Свети Сава 
Српски и свети Симеон Мироточиви, српска икона из 
Руског уметничког музеја у П етрограду, 1556. г.; 
Васкрсење из Бенаки музеја, друга половина XVI века; 
српска икона светог Саве и светог Симеона из Н ародног 
музеја у Београду, друга половина XVI века и низ других 
ремек-дела, а када бисмо и свако постављено дело овде 
поменули не бисмо направили никакву греш ку. Н аш е 
задовољство садрж и се у томе да је Икона светог 
Димитрија, с краја XIV века из М узеја примењ ене умет-
ности из Београда, у овом изванредном избору, имала 
веома истакнуто место.

М еђу рукописним књ игама највећу паж њ у по-
буђивале су оне изведене на пергаменту са ванредним 
минијатурама, попут грчког Менелога (за мај – јун) из 
И сторијског музеја М оскве, који је рукописан 1063. 
године; најстарије су, међутим Књига подвижника из 
истог музеја, писана 899. године и изванредно грчко 
Четворојеванђеље, из истог музеја, писано 999. године; 
И сторијски музеј М оскве је представио  још  неколико 
ванредних примерака, међу којима се изузетним 
минијатурама истичу Менелог (за ф ебруар – март) из 
друге четвртине XI века, грчко Четворојеванђеље с 
минијатурама јеванђелиста, с краја XI века и грчко 
Изборно jеванђеље с преласка из XI у XII век. Руски 
држ авни архив je излож ио једно изврсно Јеванђеље из 
1492. године и неколико драгоцених докумената, међу 
којима посебну паж њ у побуђују писма руском цару 
Алексеју М ихаиловичу, с молбама за помоћ (1645-1676) 
од братства манастира И вирона (15. јун 1648) и мана-
тира Ватопеда ( 21. јула 1649 ). Држ авни И сторијски музеј 
из М оскве је представио и прво издањ е Путешествија по 
светим местима Европе, Азије и Африке (започето 1723. 
и заврш ено 1747. г.) од Василија Григоровича Барског, 
ш тампано у Ц арској акедемији наука Санкт П етербурга 
1793, ш то је истовремено први озбиљнији научни осврт 
на Свету гору, њ ену историју и неизмерна блага.

У секцији дрворезбарства и уметности минија-
туре представљена су 44 примерка различитих матери-
јала, где доминирају дрворезбарске минијатуре надалеко 
чувених анонимних уметника, монаха Светогораца; 
иконице, крстови, панагије из различитих колекција, с 
комплиментима организатора излож бе да су међу њ има 
најупечатљивији утисак оставили примерци из М узеја 
примењ ене уметности ( диптих, XVII–XVIII век; диптих 
из 1777. г.; ручни крст, крај XV века; херцеговачки ручни 
крст из друге половине XVI века; престони крст  с краја 

XVI  века; престони крст, средина XVII века и још  један с 
краја XVII века; крст од рожине с краја XVII века; 
престони крст из средине XVIII века; енколпион с краја 
XVII века... ). М еђутим, тој групацији припадају и ремек-
дела, златне плочице са емајлом из друге половине XI 
века, некадаш њ е власниш тво манастира Хиландара, а 
данас у Н ародном музеју у Београду, као и двострука 
стеатитна иконица (XI-XII век) из М узеја примењ ене 
уметности. И з колекција истог музеја потичу и два 
изванредна мисионарска крста – реликвијара, први с 
краја VIII и почетка IX века, а други из преласка IX у X век. 
И злож ена је и веома стара дрворезбарена  графичка 
плоча (поч. XVI века) из бугарског манастира Зограф а, 
која се данас чува у немачком М узеју икона у Реклин-
хаузену.

П редстављено је и седамнаест најразличитијих, 
изванредних литургијских утензилија међу којима, 
величином свакако доминира већ помињ ани хорос  из 
минхенског Археолош ког музеја (XIII-XIV век).  М еђу 
најлепш е предмете на излож би свакако спада и путир из 
манастира И вирона, коме се у стручној литератури, виш е 
пута враћала историчар уметности др Бојана Радојковић; 
ту је и једна изузетна неоготска кадионица – ручка из 
истог манастира, дело златара Н еделка из Соф ије, из 
1674. године. Велики утисак су оставила и два сребрна 
окова четворојеванђеља, једно из Руског уметничког 

И ЗЛО Ж БА АТО С – М АН АСТИ РСКИ  Ж И ВО Т Н А СВЕТО Ј ГО РИ, 

2. П екторална икона – Камеја, Ц ариград; рани 
XIII век, Оков, рани XVII век, П ећ или П ризрен, 
М узеј примењ ене уметности, Београд, инв. бр. 
4588

th  Pectoral icon – Cameo, Constantinople, early 13 
thcentury, Fitting, early 17 century, Peć or Prizren, 
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музеја (П етроград), писано у манастиру Дионисијату 
1673. г., а друго из Бенаки музеја , ш тампано у Венецији 
1697, а оковано негде у Трансилванији, и као дар војводе 
Сервана Басарабе поклоњ ено манастиру Симонопетра. 
П озлаћена и сa емајлом украш ена дарохранилница из 
1613. године, циборијум из 1775, ванредни пар рипида из 
1755, путир из 1740, кадионица – ручка из 1810. ванредни 
су примерци црквеног златарства позне Византије, а 
данас су власниш тво Бенаки музеја из Атине. У овом 
сегменту поставке посебно су се истицали: камеја 
Пантократора, рани XIII век; кадионица – ручка, XIV век; 
висећа кадионица, XIV век; чаша, крај XIV – почетак XV 
века и чаша Вукшина из истог времена, а сви примерци из 
колекција М узеја примењ ене уметности.  

О чекивали смо некакву другачију поставку, 
имајући у виду достигнућа ф инског дизајна. М еђутим, 
излож ба је изведена на веома једноставан начин, без 
икаквих претеривањ а у погледу самих витрина, декора, 
постамената. Све је крајњ е сведено, често и у витринама 
које су виш е пута пре тога кориш ћене, али с очигледном 
намером архитекте поставке да је у првом плану и пре 
свега господар ситуације – предмет сам по себи. П ригу-
ш ена светла, музичка завеса на граници чујности са 
светогорским појањ ем, у потпуности су остварили 
призив свечане светости, а посетиоца за тили час преба-
цивали у светогорске мистичне атмосф ере.

Репрезентативни каталог Athos – Monastic Life 
on Holy Mоuntain, на 344 страница и са преко 500  колор 
ф отограф ија, у потпуности следи намеру аутора да ин-
ф ормиш е, импресионира, одуш еви... Каталог је објав-
љен на ф инском и као посебна публикација  на енглеском 
језику. Рецимо да би само побројавањ е аутора однело 
већи део овога текста, али треба истаћи да су уз слово 
благослова Васељенског патријарха Вартоломеја Кон-
стантинопољског, ту још  и благослов архиепископа 
Карелијског и Свеф инског Лава, затим уводни текст идеј-
ног творца пројекта г. Бернта Арела (Неухватљива све-
тост);  следи текст хелсинш ког митрополита Амвросија 
(Света гора – Рај на земљи), па ''добродош лица'' проф е-
сора компаративне религије Унивезитета у Хелсинкију; 
ту је и велики текст о манастиру Валааму ''Северном 
Атосу'', епископа Јоенсууског Арсенија; под насловом 
''П росветли ми душ у, срце и дух мој и покаж и ми пут 
Твој'', у обимном тексту Ј. А. П јатницки, из Ермитаж а,  

расправља о истраж ивачима Свете горе, с посебним 
освртом на руско учеш ће у њ ему. Љ удмила Тарасенков, 
директор М узеја “Андреја Рубљов“ говори о историјату 
ове угледне институције, а Н адеж да П ивоварова, кустос 
О дељењ а икона у Држ авном руском музеју, говори о 
светогорској колекцији у њ иховој институцији. П роф е-
сор О твореног универзитета у Атини Харалампос Коца-
коглу расправља о византијској уметности на Кипру у 
раздобљу од IV до XII. века, Јоанис Елиадис, кустос 
Византијског музеја и Уметничке галерије aрхиепископа 
М акариоса III, о сликарству на Кипру од XIII до XIX века. 
Следи обимни и раскош ни каталог у коме су, поред 
исцрпних каталош ких јединица репродуковани сви 
излож ени предмети у колору. Велики преградни картони 
(стране) са веома успелим ф отограф ијама  у марго, са 
ведутама манастира, светогорским призорима или 
детаљима ентеријера саме излож бе представљају посе-
бни украс.

И з М узеја примењ ене уметности, у послу су уче-
ствовали: Душ ан М иловановић као организатор и аутор 
23 каталош ке јединице, Јелена П ераћ, аутор 1 каталош ке 
јединице, Драгињ а М аскарели као асистент, И вана Видић 
и М илан А ндрић, конзерватори, Дејан С андић, 
координатор, О ливер Ц вијовић, ф отограф, чланови 
редакције М П У, лектор и преводилац. Са излож бом, у 
Хелсинки је путовао и присуствовао отварањ у Душ ан 
М иловановић; на отварањ у је била директор М узеја 
И ванка Зорић, а излож бу је у Београд вратио колега 
М илан Андрић. О  паковањ у, осигурањ у и транспорту 
старало се предузеће Kunsttrans из Беча.

Труд аутора, организатора и свих сарадника на 
овом компликованом пројекту заслуж ује све компли-
менте, како у свим ф азама припреме, тако и приликом 
саме реализације. Н а овоме месту истичемо веома добру 
сарадњ у и срдачан пријем колега из Уметничког музеја 
града Хелсинкија, као и наш е амбасаде. О вде истичемо и 
велико задовољство ш то смо имали прилику да у овако 
озбиљном пројекту учествујемо, да упоредимо наш а 
искуства са онима из света и стекнемо утисак да ни у чему 
не заостајемо за другима. П ризнањ а организатора наш ем 
М узеју односили су се на одабир и каталош ку обраду 
материјала, паковањ е, пратећу документацију, квалитет 
ф отограф ија...
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