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Критике, приказа, irmeinrajn
ничку праксу крадем XIX века.
Пример KOJH noTBpbyje сложеност
манастирске целине Гргетега,
KOJH ce по много чему издва]а
од осталих фрушкогорских манастира, освет.ъапа у сврм раду Петар Момировип. Реч je о пример^
цима пластике, ретке у öapoKHoj
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и KAacrajHCTOTKOj уметности Карловачке митрополите, а и иначе
стране npaeocAaBHoj цркви. То су
свети престо и жртвеник, ураЬени
под покровительством владике Joвана I'eopriijeDiiha.
Марина AdoMoeuh

Динко Давидов: ХИААНААРСКА ГРАФИКА, за] един ч ко издан>е „Про
света", Београд, Балканолошки институт CAHY, Народна библиотека
CpÖHJe, „Тединство", Приштина, Београд 1990.
Из пера данас несумн>иво Hajболэег познаваоца српске графике
HOBHJer доба, др Динка Давидо
ва, изашла je joui jeAHa незаобилазна юьига. Реч je о делу JCAHOставно наслонл.епом „Хиландарска 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, измакнут од бура и ветрова што
су столейима брисали земл>ом
матицом, Хиландар je ocrajao
упориште вере и традищце, мо
нашке преданости и посвепености. Поштован>е Koje je у пра
вославном свету уживао o4Hryje
се и у чшьеници да су приложницима 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 светогорских 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>уjyhn графичким панорамама Атоса, дрворезима самих монаха или
бакрорезима западних гравера.
Како сам аутор напомин>е,
прво занимайте за непроучене хиландарске бакрорезне плоче по20

казао je проф. Светозар PaAOJ4Hh
почетком педесетих година, што
je дало подстила сакупл>ан>у
матрица pacejaiiiix по манастирским ода ja ма. МеЬутим, тек настоjaii.eM Динка Давидова, уз професионалну 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]' а нал и: ni jeAHor дела непресушног хиландарског блага.
Аутор нас ynosHaje с процесом
настанка ове кн>иге и читавим
подухватом оживл>аван>а 1'едног
заборавл>еног света слика. ЗахваAiyjvliH 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 неOABOJHBH Хиландар вековима опcraiaAii. Y том погледу je наро
чито 3Ha4aJHo осниванье Карловачке MHTponoAnje преко Koje je
Хиландар поново успоставлло
везе са залеЬем. Тако пратимо
путеве ко]'има су ходали светогорски монаси и путеве копима
су, све ради^е и чеите, непозната ходочасници и знаменити Срби
стизали у Хиландар. Посебно драгоцен део кн>иге чине репродук-
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оригиналних гравира и потпун каталог хиландарског графичког корпуса.
Динко Давидов нас уводи у
та] менадами оживели црни и
бели свет атоских предела и све-

тачких ликова, приближалаjyЬи
нам га с л>убавл>у истраживача
и утемел>еним познаван>ем научника.
Марина АдамовиН

О ОБИЧАШМА ТУЖНИХ СЛОВЕНА Y MABAPCKOJ
Marîa Kiss, DËLZSLAV bZOKASOK A DUNA MENTËN, Akadémiai Kiadó,
Budapest 1988, 265.
Kibiira Др Mapnje Кит, научног саветника Етнографске истраживачке групе МаВарске акаACMHJe наука, об]авл>ене y едици]и Етнолошке cryduje (Néprajzi
tanulmányok), открива и овога
пута доброг познаваоца и истра
живача обича]а Тужних Словена
у Mai jape ко i : у OBOJ кн>изи она
говори о обича]има и Нэиховим
следственим променама Koje упражп.ава jy Тужни Словени, настан.снн пре три века у МаЬарско],
iicliiiM делом дуж Дунава.
Ауторка je овога пута, како то
у уводном делу кн>иге Kasyje,
поставила себи задатак да сумира
резултате не само CBOJHX истраживан>а, него и свих оних, ко ¡и
се овом проблематикой баве, а
CBOje су резултате об^авили у
MabapCKOJ, Тугослави|и и joui не
ким другим земл>ама, да упореди
досадашн>е ça naJHOBHJHM и да
их прикаже аутентично, колико
су joj дозвол>авала средства xoja
су joj била на располагаи,у.
Читаоца кньиге Мари) а Киш
vnosHaje наj пре са историком
Тужних Словена у MabapcKoj
(Срба, Хрвата, Словенаца и ман>их етничких група, као Босанаца и других) KOJH су се досел.аналм у ОВ6 к paje но са рачнп\
iioApyqja Балканског Полуострва,
HaJBioiie по завршетку турских
ocsajatba и noTBpbyje да je враí;aii,c Будима од Турака (1686) и
ослобоЬенл од турске власти оз
начило ново поглавл>е у исторщи
.U жних Словена, али на i шипе
Срба, у MabapcKoj, a тиме и
процват народног стваралаштва.

Ауторка npHMehyje, да су поред
регистрован>а оби naja истраживачп поклонили велику пажпл и
сакупл>ан>у народних песама: Joжеф Секач je користио у csojoj
збирци (1836) HaJBHiiie песме из
Вукових збирки, Фран Курелац je
1846. сакупл>ао народне умотвррине меЬу Хрватима у жупани^и
Шопрон, Мошон и Железноj, y
збирки Франке Кухача заступле
на je знатна rpaba забележена у
MabapcKoj. Споминье и друге сакупл>аче народних умотворина
1ужних Словена у подунавском
делу МаЬарске, a noceehyje пажн>у карактеристичним (юпча|пма
Koje су они тамо забележили.
Y К1Ы13Н Mapuje Киш детал>но
су обраЬени Болсыйнм обмча/и:
Бадп.ак, полажа]'ник, припреман>е разних врста колача, коледари. Поглавл,е посвепено пролейннм празницима говори о Ускрши,и \¡ обича]чма. Oújainn.aiui ce
Лазарица, Врбица, Велики петак,
пост, ni ijcii.o jajá, припреман>е раз
них jeAa; ту су o6H4ajn БурЬевдана, као и обичаш летн>их празпика (Крал>ицс), Ивандански обпОд празника .laic.viiniK- и породице М. Киш и i.Miaja славу
(Крсно име), црквену славу (Проштен>е) и oiracyje игре у там
приликама. Износи погребне ри
туале и o6H4aje везане за н>их
(Задушнице, Ружичало), а од обича]а везаних за газдинство освеlu-ir.c марве и прело. Посебно пог \ан \,г nocBehyje обликоваку и
трансформации обича(а и упоpebyje са балканским nojaaaMa.
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