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nocToje читаве неистражене об-ни однос ове одреднице са одредницом „балканска просвспеласти меЬусобних утица]а, аутор
ност". nocMaxpajyhH Балкан као
истине важност културног прокоегзистенциони простор у KOJeM
жиман>а Срба и Грка означаваje тешко HSABOJHTM nojeAiiHa4HC
jyhH га чак као културну сим
феномене и одредити им границе
биозу, Koja je утицала на ства(чест je CAy4aj да je JCAOH интерап.с духовног профила српског
лектуалац учествовао у више нанарода у XVIII веку.
ционалних покрета), аутор ипак
Желепи да компаративно саHSABaja грчко просветительство и
гледа грчко и српско просветигрчку револуцщу, с jeAHe стране,
телчггво (Greek and Serbian
и српско просветител>ство и српenlightenment:
a comparative
ску револуцщ'у, с друге стране,
approach), Ели Скопетеа je Hajкао два паралелна и меЬусобно
пре покушала да осветли разли
независна комплекса измееу кочите конотащце одреднице „Бал
JHX успешно тражи сличности и
кан" у HOBHJoj историки да би
разлике.
тиме не само показала сву сложеност задатка KOJH je себи по
ставила, него и нагласила директМирослав ВукелиН

ТУГОСЛОВЕНИ И РУСША
Документ из архива М. Ф. Ра/евског, 40—80 године XIX века, Том II,
Юьига 1, Београд 1989, 375.

Прикуплен* и припремаае архивске граЬе за o6jaBA>HBatoe ie
тежак и мукотрпан посао. МеЬутим, корист je огромна jep
rpaba oñjaBAjimaibcM nociaje до
ступна HajumpeM кругу свих оних
KOJH npoy43Bajy Hcropnjy или ce
HHTCpecyjy за одреЬени период
и личности. Оваквог тешког а
корисног рада су се прихватили
HcTOpnjcKH институт из Београда
и Институт за славистику и балKaiioAonijv AKaACMHJe наука СССР
из Москве и приредили други том
граЬе из Архива Михаила OjoAOровича PajescKor.
Од 1842. до 1844. године М. Ф.
PajeBCKH (1811—1884) je био свештеник руске амбасаде у Бечу. То
ком тог дугог периода он je имао
прилике да се упозна и Aormcyje
са великим öpojeM словенских политичара, юьижевника, научника, државника, сел>ака, трговаца,
чиновника . . . МеЬу н>има je био
приличан 6poj посленика или
обиЧНИХ Л>УДИ ИЗ jyrOCAOBeHCKHX

области Хабзбуршке и Османске
Имперщ'е. МеЬутим, у овом Зборнику нису нрикупл.ена само н>и-

хова писма М. Ф. Раневском веЬ
и писма извесног öpoja Руса KOJH
су се дописивали са PajeecKHM
и при томе писали о приликама
у jyrocAOBCHCKHM земл>ама. Редаквди'а Зборника je поделила jyroсловенске кореспонденте М. Ф.
PajeBCKor на четири групе. Прву
чине „национални, друштвени и
културни jaiîiiH радници и научници" (М. Бан, В. БогишиН, С.
ВерковиН, Б. ДаничиН, В. Каpaunh, Ф. Рачки, К. Станковип
UTA.) а другу „нредставници свештенства" (архимандрити КовачевиЬ и Памучина, митрополит
Иларион итд.). „Политички и jaBни радници" (кнез Данило, н.егова супруга Даринка, Петар II
ПетровиЬ НЬегош и И. Гарашанин) су у Tpehoj групи а у четBPTOJ су „учител>и и професори
гимназщ'а" (Н. ВукиЬевип, А. Вукомановий, J. Подградски итд.).
Писма се не односе на меЬудржавне контакте. Само се у неколиким пасмпма комеитаришу
могуЬе политичке промене на
Балкану. Мада су писма често
личне природе у и,ими се, ипак,
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налази низ интересантних npjeAHности Koje документима Aajy прсебан 3H34aj. Садржина писама je
веома разлнчита: од коментара
nojeAHHHx политичких проблема
и нзвештгца о стан>у о noj единим
областима, преко молби за помоЬ
црквама, путописних информациja и договора за Сверуску етнографску 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, пореЬана хронолошким редом. Вепина писама je пропраЬена неопходним и корисним коментарима.
Вредност овог Зборника увеЬаваJY регистар личних имена и регистар 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 специjaAH3OB3HHx за исторщу yметко
сти, излази са приличним закашibCHïCM. 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 посвепена св. ftaHTeAeJMOHy (xpaj
XI века), односно сусрету св. АнTOHHJa и св. Павла Тиве]ског
(Kpaj XII века). Занимл>ивост рада
са балканрлошког становишта садржана je у чшъеници • да • . се
н>име ynoTnyH,yje слика о зрачен,у византщске уметности, потдоЬеном у Apyroj половини XI
века у сликарству Монте Касина и Рима. Аутор долази до закл>учка да. je y овом случа^у реч
о сиажном BHsaHTHJcKOM утицаjy KOJH ce, y том погледу, можв
упоредити са оним у венеци]ан,
ском Светом Марку те , целинама
у Монреалеу.
. .
••
Знача ¡аи прилог познаваАу националне културе 'чини блок од
шеснаест радова посвежей мини
стру Гргегегу. ВеЬи 6poj тексту
ва je интересантан утолико што
нуди обил,e фактографског матерщала 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 Магиha, HcrpaJHor проучаваоца фрушкогорских манастира, под насловом Архитектура манастира Тргетега. Y питан>у je исцрпан истори]'ат градн>е манастирских зграда и цркве, реконструисан на
основу досад откривених докумената и описа. Он се односи на, по
свему судейи, првобитну стару
цркву, на KacHHJe подигнуту барокну цркву са звоником и каг
пелом САРУ1"3 половина XVIII
века) и на п.ен данашн>и изглед
ко ja je резултат многих преправки и адаптациза. Посебну вредност. чини богат илустративни
прилог — цртежи основе, пресека, 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 електичким, неоготичким захватима • на
3arpe6a4KOJ катедрали.' ТумачеЬи
овакав избор вероватном заузе*
Tonihy архитекте Владимира НиколиЬа KojH 'y том тренутку ру
ководи граДител>ским подухватима.' 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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