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Жарко ШпепановиЬ, СРЕДН>Е ПОЛИМЛ.Е И ПОТАРтЕ (исторщско-етнолошка расправа), Посебна издала Етнографског института САНУ,
кн.. 20, Београд 1979, 274 стр.
Жарко Шпепановип ]е као вредан истраживач успео да савлада
знатне тешкопе и напише документовану кн>игу. Она се, и поред
мноштва података, лако чита.
Предмет клиге ]е живот л>удскях за^едница на подруч]у средлег Полишьа и Потар^а од на.)савстарщих времена до кра]а турске
владавине, односно до 1912. мада
}е део Потар]а ослобоЬен ранщ'е.
Под шумом средне Полимл>е подразумева се подруч]е с обе стране
реке Лима измеЬу Иванграда и
При)епол>а, а назив Потар]е означава шире подруч^е тока Таре.
Овде припада и део меЬуреч]а Та
ре и Лима — предео Затар]е.
После краЬег приказа географ
ских одлика, следи главни део
клиге: исторщ'ска и етнолошка
прошлост области. Та] део на.)пре
садржи излагале о предсловенско] епохи. Затим )е реч о перио
ду од доселлвала Словена до кра']& XII века, од кра^а XII до друге
половине XIV века и од друге по
ловине XIV до кра]а XV века.
Наредне стране клиге садрже
излагала о друштвено-политичким
приликама у XVI и у XVII веку;

стале Полимлл и Потар]а у XVIII
века; период првог српског до босанско-херцеговачког
устанка;
средле Полимл>е и Потар]е у догаВа^има од 1875 — 1878. године.
Иза тога излаже се о друштвеним збиван>има у време од 1878.
до 1912. године. На кра^у кн>иге
су завршна разматрала и списак
коришпених извора и литературе.
Жарко ШпепановиЬ, у расправи засновано] као етнолошкоисторщска, наста^ао ]е да живот л>удских за^едница средн>ег Полимлл
и Потарза осветли у н>иховим разноврсним манифестаци]ама. Зато
ова кн>ига садржи описе збивала
у суседним регионима, и свега
што ]е ]аче утицало на друштвена збиван>а у Потар]у и среднем
Полимл>у.
Због свега што садржи ова
кшига пе бити корисна историчарима, етнолозима, антропогеографима. У кн>изи су расветл>ена многа сложена друштвена питала
средаег Полимл>а и Потар]а, ина
че веома знача^ног нашег подручЗован Ф. Трифуноски

ВААКАШКН В1ВЛЮГРАФ1А
"Етс^Хих К. А. Дт)ц&5т1<;, "Крцха цеХет^ Херо-оуп<гои той А1или в&тасй.о-лкт) 1979.
тоцо? V, 426 сл. + Пар&рйрл, 521 <тс.
Солунски часопис Балканска
библиографы!а бележи пету годи
ну успешног излажела. Часопис
]е стекао меЬународни углед и постао неопходан светским научним
круговима, а првобитни пил., да
послужи као информации а грчким
научницима временем ]е превазиЬен. Први том доноси 1500 наслова углавном радова балканских
научника об]авл>ених до 1972. го
дине, а други том 220 наслова рас
права об]авл>ених у 1973. години
на свим свропским ]езицима. У
трепем тому (1974.) наводи се
3000, четвртом (1975)— 4178, петом
(1976) — 3917 монографии а, студи
ла и чланака об)авл>ених у 412 часописа широм Европе и Америке.

Тематска библиографи]а Н.С. Крусулидиса Библиографы]а католич
ке цркве у Хиосу }е новина ко,^
пе бити посвепена посебна пажла
у будупем раду. Уредник Коста
Димадис са сарадницима позива
балканологе на сарадлу у ово]
рубрида желепи да истакне меЬународни карактер часописа.
Библиографииа третира балканска
питала у широком временском
распону од пада Цариграда до данашлих дана по следепим областима: општа быблыографща (руко
писи, периодика, речници, конгреси), религией и црква, политичке и
друштвене науке, уметности, лин
гвистика, кн>ижевност и историка.
Часопис садржи именски и пред
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метни регастар. Сваки том Библиографще прайен ]е додатком
ко]и садржи студне и чланке или
приказе монографида и расправа
о балканским проблемима преведеним на грчки. Одабира^у се радови научника са Балкана, из Ев
ропе или Америке ко.]и пружа]у
решенэв или указу] у на пут ка
осветл>ен>у неког балканског пи
тала. Нажалост, одабрани текстови могу бити од користи познаваоцима грчког ]езика тек понекад
ширем кругу када су прайени резимеима на енглеском ]езику.
Од радова наших научника приказани су: Београд и Србща у документима архиве Земунског ма
гистрата од 1739. до 1804., Танаси}л Илийа (том III), Питагъе Македонске православие цркве у 1угославщи, Бока Слщ'епчевийа (том
III), Грчке клефтске — ха]дучке
народне песме, Миодрага Сто^ановийа (том IV), Историка Београда
(том IV), Цинцари у Велесу, Мил.
С. Филиповийа (том V).
У додатку петог тома на^више
су застушьени прилози из области
историде: Б. Кондис, Улога Албанског савеза у Призрену у одреЬиваььу епирске границе, К. Вакалопулос, Непознати извори о судбини 162 Грка после револуцще у
Валахи и у Молдавини, К. В., Но

ви исторщски докази о боравку
1аниса КараЬа у Пизи, К. В., Грчка арми]а и поморске снаге 1834.
године, В. К., Два необ}авл>ена
писма Елефтери)а Венизелуса,
С. Ь. Агй, Руски систем „покрови
тельства" и неке соцщално-економске и политичке последице насе.ъаван>а на Балкан током XVIII и
почетком XIX века, О. Ь. Аг§, Каподистрща и грчки ослободилачки
покрет, 3. СеЪесюдпд, Борба Турака за живот у западно] Траки]и,
N. ТаЗкоузка, Увод у „Погледе на
блиско и далеко", Антимакедонска
кампан>а у Бугарско].
Из области економще: Теанос
Циоваридос, Економски проблемы
општине Касторща и суочавагье са
н>има, А. Каратанаси, Тесалски трговац Христифор Емануил Салонски или Моско и гьегов тестамент,
А. К., Два последн>а трговачка
друштва у Брасову и у Сибиу.
Из области етнографи]е; К. К.
Папулидис, Траки]а како /у ге ви
део \едан Грк настан>ен у Мало]
Азщи, Мил. С. Филиповий, Цин
цари у Велесу, Стелиан Брезеану,
Насел>аван>е влашког становиштва на Балкан.
Из историке цркве: К. К. Па
пулидис, Хришпански рукописи у
библиотеци „Легъин" у Москви.
1ованка БорЬевип

2Е1ТЗСНЯ1РТ РШ ВАЬКАШЬОСШ
ТаЪгдапв XII—XIV, МйпсЬеп 1976—78.
Сво]у углавном лингвистичку
ор]ентаци)у у балканологи^и вер
но потврЬу]у и нови бро^еви минхенског часописа 2.е11зспгЦ1 {иг
Ва1капо1о§ге, ко}н }е успео да оку
пи научнике авангарднщег (и добродошлог) усмереаа у науци о
Балкану.
Балканска лингвистика никад
нще била ^едногласно прихвайена
као посебна грана лингвистике, и
у личностима великих научника
она ^е имала сво]е противнике
(код нас ]е то био А. Белий). Н>ену несавршеност Клаус Шта]нке у
чланку Размишл>ан>а о теорщском
засниван>у балканске лингвистике
(0Ьег1е§ип§еп гиг Шеогегёзсйеп

Огипй1е8ип§ с1ег Ва1капип8Ш51лк,
2. г. В. XII) види, пре свега, у
недовольно] општо] методолошкоз
изграйености, а у критици ко]а
]о'] ^е упуйена види вей сасвим извесну традицщу. Не сматра]уйи
питан>е методолошке утемел>ености балканске лингвистике маргиналннм нити истраживан>е балканизама предметом у коме се исцршьу]е лингвистичка балканисти
ка, Клаус Шта]нке види будуйност ове дисциплине у методоло
ги.)ама постсосировске експанзн)е
науке о ]езику, пре свега у социолингвистици.
Будуйности балканолопце био
]е посвейен и симпозиум Неман
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