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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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слажу да та] кра] има изузетно
богату прошлост. На шему се мо
гу изучавати стара грчка и римска култура, византийка цивилизацща, Османлщска царевина и
друга велика историйка питан>а.
То ]е простор на коме су се сучел>авали Азща и Европа, Средоземл>е и Подунавл»е. Проучававъе судбине балканских народа, баш у
судару тих светова, свакако ]е
посебно занимл>иво и знача]но.
Истраживаььем балканске прошлости бавили су се научници по
никли на самом Полуострву, али
многи са стране. МеЬу последаима, било их ]е доста из Немачке,
посебно из Минхена. У нъему су,
да поменемо само на]важни]е, деловали Ф. Фалмера^ер и К. Крумбахер, Ф. Делгер, Ф. Бабингер и А.
Шмаус. И данас у главном граду
Баварске постоде неколико институщца чиде су се сарадници по
светили византологи] и или туркологиде, славистици или уопште
]угоисточно] Европи. Зато нице
чудо што ]е ту поникао нови часопис за балканистику.
Први бро] почин>е некрологом
из пера Р. Садикуа (Приштина),
нашем познатом орщенталисти
Хасану Калешщ'у (1922 — 1976),
заслужном и угледном истраживачу, коде ]е присно сараЬивао са
многим научним центрима у Немачко], па и у Минхену. Уз некро
лог ]е приложена драгоцена библиографща рано преминулог пау
чника, ко] а сведочи, на]блаже речено, о н>еговом сталном и плод
ном раду. Затим следе прилози
аегових колега, при]ател»а и поштовалаца. Б. Атсиз (АХзяи. — Мюн
хен) пише о ставу Арбанаса према Турцима у огледалу османли)ских хроника XV и XVI века, док
П. Бартл (ВаПД — Минхен) рас
правлю о Мирдитима. У додатку
чланка П. Бартл об]авио ]е у целини десет докумената коде се
односе на време од 1789. до 1870.
године, а потичу из римског ар
хива Ргора^апйа Цйе. М. Кама]

(Саша] — Минхен) публиковано
]е четири писма ко]а ]е 1896. X.
Педерсен (Рейегзеп) упутио Г. Ме
щеру (Меуег). Она потичу из рукописног одел>ен>а Универзитетске
библиотеке у Грацу, а значадеа су
за историку албанологще. А. Дауер фаиег — Минхен) пише о
филмско] документаци]и ко] а се
односи на исламску културу бал
канских земаша, а Е. Хеш (Нозсп
— Минхен) о Далмаци]и као делу
Византще, н>ене културе и цивилизаци]е раног средн>ег века. Х-1.
Кислинг (КлззНп^ — .Минхен) об]авио ]е лепо документован рад о
Венециде као центру обавештен>а
о Турцима, а Х-3. Корнрумпф
(КогпгитрЕ — Манде) прилог о
систему управе Добруце у послед
или годинама османлщске владавине. К. Кра]зер (Кгазег — Истанбул) бавио се ]едним дервишким манастиром у Истанбулу, а
Л. Креценбахер (Кге1гепЬасЬег —
Минхен) сликанъем св. БорЬа као
антитурским мотивом балканских
народа. М. Милетип (Ферне]-Волтер — Француска) дала ]е филолошко об]ашнэен>е речи могориш,
а С. Папакостеа (Рарасоз1еа —
Букурешт) више нових података
о привредним приликама у басену Црнога мора у друго] половини XV века, дакле у време великог ширенъа Османли^ске царевине. Прилог С. Ца]е (Минхен) одно
си се на црквене прилике у средн>овековно] Босни.
Не упупгацупи се у подробну
анализу поменутих чланака, на
ова] начин само скреЬемо пажн>у
нашо] научно] ]авности, на н>их и
изражававамо задовогьство што
су се немачке колеге одужиле се
лима заслужног X. Калеши]а. Надамо се да Ье следейи бро]еви овога часописа, кога ]е основао познати издавач Р. Трофеник (Тгогешк) а уреЬу]е П. Бартл, донети
вредне прилоге из прошлое™ свих
балканских народа.
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