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налази низ интересантних npjeAH-

ности Koje документима Aajy пр-

себан 3H34aj. Садржина писама je

веома разлнчита: од коментара

nojeAHHHx политичких проблема

и нзвештгца о стан>у о nojединим

областима, преко молби за помоЬ

црквама, путописних информаци-

ja и договора за Сверуску етно-

графску изложбу, до молби за

професорска места и стипендще

у PycHJH.

Сва триста тридесет и три

писма су среЬена по азбучном

реду презимена кореспондената.

Ако je било више писама jeAHor

аутора писма су, наравно, поре-

Ьана хронолошким редом. Вепи-

на писама je пропраЬена неопход-

ним и корисним коментарима.

Вредност овог Зборника увеЬава-

JY регистар личних имена и реги-

стар географских noJMoea.

Лзубодраг П. Pucruh

ЗБОРНИК ЗА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ МАТИЦЕ СРПСКЕ 24,

Нови Сад 1988.

По сBOJ прилици фипаисн|ске

недапе чине да и osaj угледни

часопис, jeAaH од ретких специ-

jaAH3OB3HHx за исторщу yметко

сти, излази са приличним закаш-

ibCHïCM. Матичин Зборник за 1988.

годину доноси, измеЬу осталог,

рад Светлане Томековип Les

cycles hagiographiques de Saint An

gelo in Formis: recherches de leurs

modèles. Реч je о анализи два

кратка хагиографска циклуса по-

свепена св. ftaHTeAeJMOHy (xpaj

XI века), односно сусрету св. Ан-

TOHHJa и св. Павла Тиве]ског

(Kpaj XII века). Занимл>ивост рада

са балканрлошког становишта са-

држана je у чшъеници • да • . се

н>име ynoTnyH,yje слика о зра-

чен,у византщске уметности, по-

тдоЬеном у Apyroj половини XI

века у сликарству Монте Каси-

на и Рима. Аутор долази до зак-

л>учка да. je y овом случа^у реч

о сиажном BHsaHTHJcKOM утица-

jy KOJH ce, y том погледу, можв

упоредити са оним у венеци]ан,

ском Светом Марку те , целинама

у Монреалеу. . - . ••

Знача ¡аи прилог познаваАу на-

ционалне културе 'чини блок од

шеснаест радова посвежей мини

стру Гргегегу. ВеЬи 6poj тексту

ва je интересантан утолико што

нуди обил,e фактографског мате-

рщала о HCTopHJafy 'манастира,'

натопим насто]ател>има 'и разним

видовима културног и уметнич-

ког рада KOJH ce однн|ао под

покровительством и уз подстшед

гргетешких пиглавара. МеЬутнм,

ii.iABaja ce рад Во]ислава Маги-

ha, HcrpaJHor проучаваоца фруш-

когорских манастира, под насло-

вом Архитектура манастира Трге-

тега. Y питан>у je исцрпан исто-

ри]'ат градн>е манастирских згра-

да и цркве, реконструисан на

основу досад откривених докуме-

ната и описа. Он се односи на, по

свему судейи, првобитну стару

цркву, на KacHHJe подигнуту ба-

рокну цркву са звоником и каг

пелом САРУ1"3 половина XVIII

века) и на п.ен данашн>и изглед

ко ja je резултат многих преправ-

ки и адаптациза. Посебну вред-

ност. чини богат илустративни

прилог — цртежи основе, пресе-

ка, елеващце, --зидаис- олтарске

преграде. Друга :занимл>ив прилог

доноси рад Миодрага- .Товановипа

„Болетика" у Гргетегу KOJHM cç

раз]ашн>ава податак да je за об

нову цркве антажован Херман

Боле, познаг-по" сводим електич-
ким, неоготичким захватима • на

3arpe6a4KOJ катедрали.' ТумачеЬи

овакав избор вероватном заузе*

Tonihy архитекте Владимира Ни-

колиЬа KojH 'y том тренутку ру

ководи граДител>ским подухвати-

ма.' у" ' ' Срёмским Карловцима,

av гор. ипак, 'сматра да ,,6o.\ci нка'

ifflje дотакла само Гргетег, веЬ

je испун>авала естетику и умет
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ничку праксу крадем XIX века.

Пример KOJH noTBpbyje сложеност

манастирске целине Гргетега,

KOJH ce по много чему издва]а

од осталих фрушкогорских мана-

стира, освет.ъапа у сврм раду Пе-

тар Момировип. Реч je о пример^

цима пластике, ретке у öapoKHoj

и KAacrajHCTOTKOj уметности Кар-

ловачке митрополите, а и иначе

стране npaeocAaBHoj цркви. То су

свети престо и жртвеник, ураЬени

под покровительством владике Jo-

вана I'eopriijeDiiha.

Марина AdoMoeuh

Динко Давидов: ХИААНААРСКА ГРАФИКА, за]единч ко издан>е „Про

света", Београд, Балканолошки институт CAHY, Народна библиотека

CpÖHJe, „Тединство", Приштина, Београд 1990.

Из пера данас несумн>иво Haj-

болэег познаваоца српске графике

HOBHJer доба, др Динка Давидо

ва, изашла je joui jeAHa незаоби-

лазна юьига. Реч je о делу JCAHO-

ставно наслонл.епом „Хиландар-

ска графика". Динко Давидов je

и овога пута непогрешиво следио

светлост KOJOM зраче духовни

светионици српскога народа, меЬу

KOJHMa Хиландар, join од време

на cBOJHx првих ктитора Светог

Саве и Симеона Нсман.е, заузима

сасвим особено место. Склошен у

брдима Свете Горе Атоске, из-

макнут од бура и ветрова што

су столейима брисали земл>ом

матицом, Хиландар je ocrajao

упориште вере и традищце, мо

нашке преданости и посвепено-

сти. Поштован>е Koje je у пра

вославном свету уживао o4Hryje

се и у чшьеници да су прилож-

ницима биле платке по] иоде и

руски цареви, да je било време

на кала су у гьему öpoJHHJH били

бугарски или грчки монаси. Taj

затворени духовни врт светогор-

ских монаха проживео je „златно

доба" средаега века усамл>енички,

готово непознат Европи, поготову

западноj. Тек од XVI, а нарочито

од XVII века, егзотичност н»егове

неприступачности почин>е будити

запиматьс, и то управо захвал>у-

jyhn графичким панорамама Ато-

са, дрворезима самих монаха или

бакрорезима западних гравера.

Како сам аутор напомин>е,

прво занимайте за непроучене хи-

ландарске бакрорезне плоче по-

казао je проф. Светозар PaAOJ4Hh

почетком педесетих година, што

je дало подстила сакупл>ан>у

матрица pacejaiiiix по манастир-

ским ода jaма. МеЬутим, тек насто-

jaii.eM Динка Давидова, уз про-

фесионалну сарадтьу графичара

Н. MeaHUHJe и В. MnxaJAOBnha, те

свесрдну помоЬ хиландарског

братства, започето je (1986) и за

три године завршено отискиван>е

графичких листова са старих

бакрорезних плоча. Тек када се

на 6eAoj хартии указао сплет

црних AHHHJa, траг руке гравера

KOJH су пре четири, три, два века

резали те плоче, било je могуЬе

приступити CTBapHOJ стручжу и

научно]' анал и: ni jeAHor дела не-

пресушног хиландарског блага.

Аутор нас ynosHaje с процесом

настанка ове кн>иге и читавим

подухватом оживл>аван>а 1'едног

заборавл>еног света слика. Захва-

AiyjvliH вишегодишаем изучаван>у

графичке уметности, др Давидов

je успео да нам сажето предочи

HCTopnjcKe и уметничке оквире

у KOJHMa су Атос и од н.ега не-

OABOJHBH Хиландар вековима оп-

craiaAii. Y том погледу je наро

чито 3Ha4aJHo осниванье Карло-

вачке MHTponoAnje преко Koje je

Хиландар поново успоставлло

везе са залеЬем. Тако пратимо

путеве ко]'има су ходали свето-

горски монаси и путеве копима

су, све ради^е и чеите, непозна-

та ходочасници и знаменити Срби

стизали у Хиландар. Посебно дра-

гоцен део кн>иге чине репродук-
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