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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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Приказы, критике, иэвешта.)и
ког истраживачког друштва, кош
]е одржан у Берлину од 17. до 19.
октобра 1975. године и о коме нас
у дванаестом бро]у овог часописа
обавештава Михаел Фриче. Ова^
симпозиум ]е упечатливо дао
преглед резултата истраживанл
^угоисточне Европе али, што ]е
]ош важшце, подстакао ]е на размишл>ан>а о ]едно] ]единствено]
методици, ко] а би могла да служи
као модел за интердисциплинар
но истраживан>е и ко]а би балканолопци продужила право на егзистенщцу.
Остали прилози: Прилог истраживаььу сеоског намешта]а у Румуни'щ (Шсо1ае Бипаге), Облици
купа у ]угословенско\ Македони
ей
I. Е%%еМп%), Соцщална
терминологией у Бугарско] 1850 —
1944 (Ре1ег №11), Стилистички ста
тус новогрчких елемената у румунском (КозШв Кага21$), Новогрчко Хои^к4х1 и албанско 1итак
(Вете1по5 Мои1505), О два гркорумунска текста из XVIII века
(Жарко Мул»ачиЙ), Неки паралелизми у новелама Царагиалеса
(Кирргеспг Яосп), 1език и поли
тика на Балкону у наше доба: Албанща, ]угослави\а и Трчка (Згауго ЗкепсН). Ту су и прикази кн>ига
и некролог Е. Георги]еве бугарском лингвисти Л>убомиру Дими
трову Андре^чину.
Тринаести бро] за 1977. годину,
чи)и ]е обим знатно повейан, измеЬу осталих, доноси два прилога
Норберта Борецког: Лексичко-семантички односи измеЬу »\Ме15е«
и »агпг« у балканским \езицима
(са посебним осертом на албан
ски) и Морфологща албанског
глагола, затим Кн>ижевно дело билингвалног песника Григора Прличева Дороте]е Кадах, Норберта

Ра^тера Индогерманско огЫго, два
некролога (бугарском професору
Кирилу Мирчеву и утица^ном солунском лингвисти Н. П. Андриотису), а меЬу приказима кн>ига
налази се двадесет страна Ивана
Галабова посвейених Шалерово]
кн>изи Балкански \езици (Н. V?.
ЗсйаНег, Ше Ва1капзргасНеп) и
приказ Андриотисовог Лексикона
архаизама у новогрчким дщалектима, ко)и /е приредио Н. т. Заве
(Апйпойз, N.. 1;ехИсоп Лег АгсИагзтеп т пеи^песЫзскеп ЗргасНе).
Нарастание и отварагье часопи
са према другим областима балканолопц'е поста]е очигледно у бро]у XIV за 1978. годину, у коме су
се, поред лингвистичких прилога,
нашли и кгаижевни и фолклористички радови. Након некролога
ко]е ]е Клаус-Детлев Гротузен
написао професору Францу Ма]еру и ха]делбершком професору
Владимиру Мило]чиЙу, издво.)или
бисмо прилоге Ритуална смрт као
поетски мотив (Сегпагх! Етпсп),
затим, Резулгатм новщег истраживашх бугарских дщалеката у
светлу балканологще (Махин 31.
М1ас1епоу — К1аиз Зхетке), Синтетизам — Аналитизам (ЫогЬег1
КеНег), Друштво МаЪарске и Срби\е на прекретници столепа у
огледалу кн,ижевности (СаЬпеНа
ЗсЬиЬегх), Латинско наслеЬе у ал
банском и старще боравиште Албанаца (ШоКдапй 2еМег) и веома
занимлэив прилог МШае1а Рпсеа
Проблемы у настави контрастивне
граматике за гастарба]тере, при
лог у коме не видимо само актуализащцу и проширеле балканске лингвистике вей и могуйност
где би она могла дати општи^е резултате у науци о ]езику.
Мирослав ВукелиН

М1ЖСНМЕК 2Е1Т5СНК1РТ РОК ВАЬКАМКШЭЕ
1 Вапй (1978) 257 стр.
Балканско полуострво не изучава се само као географски по]ам вей и као историйка целина,
са многим за]едничким особинама и великим меЬусобним разликама. Етнички гледано, то ]е прос

тор на коме живи прави конгло
мерат народа. Ова облает ]е и ра
ните привлачила пажн>у научника,
било као илирско подруч]е, европска Турска или, просто речено, ]угоисточна Европа. Сви се
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