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Прикаэи, (критике, извешта)и
диозщцем корпусу ономастичких
података са српскохрватског ^езичког подруч]а досад презентованом научно] ]авности. Стирвип
да]е бро,)не релевантне податке о
локации села, н>иховим жител»има, о легендама, старинама и свему ономе што ]е везано за дато
насел>е. Уз топониме и микротопо
ниме читалац Йе напи и обавештен>а о томе о каквом се терену
ради (шума, н>ива, брдо итд.), а
често и друге напомене, свакако
корисне при интерпретации назива. Перед презимена сто^и и информаци^а о бро]у породица, Ли
ховом пореклу, славама, тзв. ма
лым славама и сл., као и имена ли
ца од ко,)их су добщени подаци.
Уз лична имена ]е назначено и то
колико становника носи дато име,
а уз хипокористике су давана и
имена од ко.) их ови потичу. На
кра]у су надимци с ауторовим опсерващцама, где су оне биле могуйе, о мотивации н>иховог настанка. Аутор се, поменимо и то,
одлично снашао на кра]н>ем ]угозападном делу територще косовско-ресавског доцалекта, познатом по бродим специфичностима,
насталих захвалэд'угш, у првом
реду, утица]у несловенских ]езика
и честим, готово сталним миграци|ама становништва из других
дщалекатских подруч]а. Импону]у Стщовипева сигурност и прецизност у бележеььу и акцентован>у материала, а н>еговим уводним опсерващцама о неким особеностима говора испитиваног терена морамо поклонити сво]е пу-
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но поверенье. Чланак С. Стирвипа.
да заюьучимо, може послужити
као одличан узор и образац за испитиван>а овакве врете код нас.
Два последнъа прилога резултат
су }едне о)а.)не акцизе Одбора за
ономастику САНУ. Найме, послед
них година се коначно пришло
организованом и систематском
бележеььу ономастичке граЬе у
Срби)и, као и неким другим деловима српскохрватског ]езичког
простора. Колико ]е познато потписнику овога приказа, до сада ]е
створена солидна мрежа поузданих теренских истраживача и сакупл»ени ономастички подаци у
неколико стотина села. Не треба
посебно наглашавати вредност ак
цизе спасаван>а ономастичког (и
не само ономастичког) материала
од пропадша — дословце у послед
нем часу.
Солидно оштампана и технич
ки лепо уреЪена публикаци]а
снабдевена ]е и трима регистрима: Индекс речи, Индекс имена,
и Индекс аутора.
Иако се у овом приказу нще
улазило у деташнщ'е критичке
анализе презентираних прилога,
дозвотьавамо себи слободу да на
кра]у изнесемо ]едан начелан суд:
добили смо прву свеску ^едне нове публикаци^е, на чи)им пе страницама, судепи по ономе што смо
прочитали у кнэизи ко]а ]е пред
нама, драгоцене податке и обавештеньа налазити посленици из
више научних области.
Слободан Реметик

ЗАЮШША 12МЕВД ЗЯВА I СККА 2А УКЕМЕ 5УОЛН
05ШВСЮ1ЬАСК1Н РОККЕТА 1804—1830, I ёгско-згрзЫ ыгпротцшп.
2Ъопик гайоуа, 5о1ип 1979, 289 стр. + 29 фототрафи)а.
У кн>изи ко] а се пре неколико
месеци подавила из штампе об]авл>ени су радови са симпозиума
ко)и ]е од 7. до 10. новембра 1976.
године одржан у Кавали, у органи
зации Института за балканолошке студи]е из Солуна и Балканолошког института из Београда.
Текстови су штампани на грчком
и ерпскохрватском ^езику, а резимеа на енглеском.

А. Е. Вакалопулос: Српски на
родны устанак као узор грчке револуцще 1821.
Борба ерпског народа од 1804.
до 1812. године нмала ]е велики
утица] на грчки ослободилачки
покрет. Српски устанак постао }с
узор грчком што ]е на]бол>е изражено у кн>изи анонимног ауто
ра из 1806. године. Федеращца, о
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ко.^ ]е сан>ао Рига од Фере, ци
када се ни^е створила, али искреио при)ател>ство везивало ^е два
народа.
К. Вавускос: Црквени односи
Србще и Екуменске патрщаршще
током XIX века
Аутор разматра одиосе измеЬу
Екуменске патрщаршще и Руске,
Грчке, Српске, Румунске, Албанске и Бугарске цркве. Српска црква стекла ^е аутокефалност 1219.
године, а дигнута ^е на ранг патри^арши^е 1346. Од 1766. поново ^е
под ]урисдикци)ом Екуменске
патрщарпнце ^а ^о^ ^е 1831. го
дине загарантовала интерну административну аутономи^у.
Славко Гавриловий: Грчко-цингарско-македонски трговци у Земуну према првом српском устанку
МеЬу трговцима ко.)и су одржавали контакте са устаницима у
Београдском пашлуку налазили
су се и Наша Хани Б^'ий, Мато
Георг, Сима Димитрщевий, Кон
стантин Хади]а и чланови породице Карамата. АнализиразуЬи архивски материал о поменутим
личностима Славко Гаврилович
закл>учу]е да ^е измеЬу трговаца
и устаника успоставлэвна обимна
размена „кроз новчано послован>е" или „путем размене-трампе
житарица, пийа, соли" за „стоку,
дрво, мед, восак".

Песничка остварен,а тована
Стерще Половила, Трандафила
Дуке, Воислава I. Илийа, Стевана
Владислава Кайанског и других
српских кн»ижевника указу;)у на
присне везе измеЬу Срба и Грка.
Вейу пажн>у аутор посвепу^е песми Воислава 3. Илийа, Гласник
слободе, и необ]авл>еном преводу
1ована Стерще Поповийа, Седмостручни цветок бореНим се Грцима посвеНен.
С. И. Пападопулос: „Генерални
план" Филики Етерие и контакти са Србима,
Кра]ем септембра 1820. написан
]е „Генерални план", а усво]ен почетком октобра исте године. Пос
ле честих преговора, од пролепа
1817. до лета 1820. године, чланови
Хетерще нису очекивали да Йе
Срби равноправно учествовати у
борби за ослобоБеьье суседних
народа.
Е. Г. Протопсалтис: Срби и Црногорци као прщателм Грка за
време Грчке револуцще 1821
У првом делу рада аутор раз
матра делокруг политичке и воу
не арбитраже измеЬу Срба, Грка и
Црногораца у току припрема и за
време Грчког устанка. Испитан ]е,
у другом делу рада, делокруг воу
не помойи нуЬене од стране Срба
и Црногораца грчким борцима
пред и у току борбе за ослобоЬен>е.

БорЬе Кнежевий: Метерних и
грчки устанак 1821—1829. године,
Као „противник сваког прогреса" кош ^е могао да утиче на стан>а у Монархии Метерних се борио против свих ослободилачких
покрета. Такав став имао ]е и
према устанцима у Срби^и и Грчко,). Аустрщски канцелар трудно
се да са чланицама Свете Али|ансе задржи непроме1ьено стан>е у
Европи. Метерних ^е био та снага
ко]а ^е покушала ,да исторщу
заустави у свом ходу или ^е врати
у назад".

Владимир Сго)анчевий: Кнез
Милошева схватан>а српско-грчке
сарадн>е против Османског царст
ва
Српско-грчке односе аутор раз
матра кроз три периода. Први
тра1е од 1815. до 1821, друга од
1821. до 1928/30, а трейи од 1830. до
1839. Кнез Милош начелно прихва
та цгфу о сарадньи, у разним видовима, али гьегови планови и предлози о рушен>у Турског царства
различу се од иде]а ХетерЩе и
водейих личности Грчке револуЩ1)С.

Василисе Крестий: О неким од]ецима грчких устанака у српско]
кн>ижевности

Спирос Д. Лукатос: Србщанци, Црногорци и Босанци у борби
за грчку независност (1821—1829)
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На основу непубликованих докумената из Државног архива размотрено је учешће Србијанаца,
Црногораца и Босанаца у борби
за грчку независност. У мал им,
али врло хомогеним групама, борци су у Грчку стизали из Белопавлића, Београда, Битоља, Скошьа.
Људи из наших крајева укључивали су се и у грчке одреде. У додатку рада аутор је објавио и
четрдесет докумената на грчком
језику.

неки од Грка који су учествовали
у првом српском устанку. Аутор
закључује да су у доба устанка
учињени први кораци „српског и
грчког народа ради организирања
заједничких акција за ослобођење
од многовековног турског ропст
ва".

Душан Лукач: Хетерија и КараЪорЬе

Почетком XIX века Српска
црква била је под административ
ном управом Екуменске патријаршије. У светлу нових докумената
анализиран је утицај Екуменске
патријаршије на културни и духовни развој Српске цркве у првој половини XIX века.

Карађорђе је у Јашиу постао
члан револуционарне народно-ослободилачке организације чији је
задатак да се бори за ослобођење
народа Балкана од туђинске влас
ти. Покушај Хетерије да посред
ством Карађорђа поново разбукта борбу српског народа осујетио
је кнез Милош Обреновић ликвидирањем вође првог српског устанка.
Миодраг Стојановић: Српске и
грчке народне песме о устанцима
У борби за ослобађење народа
од вековног ропства хајдуштво и
клефторматолство прерасло је у
ослободилачке устанке. Српски и
грчки народни певачи носили су
у себи „мисао и осећање хероја
чије су подвиге величали". Важ
нее карактеристике песама о ус
танцима су „народност и реализам у обликовању догађаја".
К. Сволопулос: Грчка штампа о
српском проблему 1804—1830
У Грчкој штампи, на грчком и
страним језицима, велика пажња
посвећивана је приликама у Србији. Чланци и критички осврти одишу невероватним духом солидар
ности од стране Грка према срп
ском народу. Читаоци су исцрпно
обавештавани о политичком, социјалном и културном напретку
пријатељске земл.е.
Климент Ыамбазовски: Грци у
првом српском устанку
Бимбаша Конда, Јоргаћи Олимпиот и Никола Пангалос само су

А. Ангелопулос: Улога Екуменске патријаршије у грчко-српским
духовным обносима у првој половини XIX века

Драгослав Антонијевић: Vста
нички костим Срба и Грка
У устаничким костимима Срба
и Грка присутне су оријенталне и
старобалканске црте. Један од чинилаца за сличност у одевању су
историјскокултурне и политичке
везе Срба и Грка, а начин одевања устаника огледа се у емотивном и психичком стању народа.
Аутор закључује да би костим
„који се у Србији XIX века називао 'српским грађанским', а у Грчкој грчким'" требало назвати
„балканским".
А. Е. Каратанасис:
Стефан
Живковић и грчка породица Дука
(јуни 1815)
Неколико дана пред почетак
другог српског устанка Максим
Дука, који се настанио у Новом
Саду, пише писмо своме брату
Маркосу, трговцу у Брашову, и
обавештава га да је угостио Си
му Марковића и Стефана Живковића. Моли брата да им помогне
приликом њиховог боравка у Бра
шову. Задатак двојице српских
устаника био је да у Хотину успоставе контакт са Русима.
Г. Вури: Георгије Папазоглу,
епираи у служби српског влаЬара
Милоша Обреновића
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По завршетку другог српског
устанка Георпце Папазоглу оста]е
у Србщи. Аутор разматра активну
делатност Папазоглуа у аутономнсц Србщи. Истиче н>егов знача]

у креиран>у политичког живота и
улогу у економском животу Орби
те за владе кнеза Милоша ОбреновиЬа.
ЪорЬе С. Костик

ЧЕТВРТИ МЕБУНАРОДНИ БАЛКАНОЛОШКИ КОНГРЕС
Отваравье научних центара за
континуирани рад на балканологищ, оглашаван>е специ^ализованих часописа, издаван>е посебних
монографи]а, одржаван>е регионалних скупова и разговора, а на
рочито меЬународних конгреса,
какав ]е био и последн>и у Анкари
августа 1979. године, сведоче о несумнъиво пс^ачаном интересован>у
и све плодшцем раду на балканолошким студи] ама у свету.
Не можемо се отети утиску да
су сви досадашн>и балканолошки
конгреси представл>али за]едничко прегалаштво бро^них учесника
да свестрано разви)у и унапреде
балканолопцу ода се данас афирмисала као активан чинилац у
разводу научне мисли о Балкану.
Намера нам ^е да унеколико
сумирамо богат програм Анкарског конгреса. Кад ]е реч о балканолошким конгресима ова^ посао отежава огроман диапазон
спещцалности и велики хронолошки распон. Тематска разуЬеност
иде од археолопце, преко свих исторщских раздобля, до ]езика,
квьижевности, етнолопце, фолклористике и уметности.
Пре него што бисмо споменули конкретне теме, изнеЬемо ]едно наше запажавье понето са овог
Конгреса. Теорщско-методолошка
садржина предавала ко}& смо ус
пели да чу]емо полазила ]е од доб
ро разуБеног и научно оправданог компаративизма, меЬутим,
приметили смо и семантичке прис
тупе, потврЬене научно-емпири)ским критерщ'умима, што ^е зна
чило корак у ново. Семантичка
димензи]а нще потиснула оне дру
ге погледе ко]И су се теметьили на
матери] алистичким и исторщско-социолошким ставовима. 1едан
део методолошких виЬеиъа ни]е
ишао да.гье од еклектичких определ>ен>а.

Два главна реферата овог кон
греса уз читав низ знача]них кореферата, припала су ]угословенским научницима. Први реферат
из археологов Балкан у праисторщско доба измеЪу Мале Азще и
Медитерана дали су у коауторству М. Гарашанин и А. Бенац. Други реферат )е био из етнолопце
Техничко-землорадничке справе
у \угоисточно\ Европы, (до XIX ве
ка) из пера Б. Братанип.
У археолошко] секщци биле су
]ош две теме: Балкан и Мала Ази]а у првом миленщуму пре н. е. и
Балкан и Мала Азща у римско
доба. Овде се са корефератом по]авила Д. Гарашанин.
Историйке теме су хронолошки полазиле са раним средньим
веком, чи)а ]е главна тема била
Становништво и племена ]угоисточне Европе и н>ихове миграцще
у Византийском царству. У раду
ове секщц'е учествовала ]е са сво]им корефератом Панонска племе
на од VI — XII века и тьихов однос према Византийском царству,
Д. Димитри)'евиЬ.
Тема Натурална економща и
трговина производа у ]угоисточно\
Европы од XII — XV и XV —
XVIII века, имала ]е кореферат
написан у коауторству С. Кирковип и Д. Ковачевип Натурална
економща ы трговина производа
од XIII — XV века у областима
данашн>е ]угослави]е.
Средн>ем веку припале су и ове
теме: Соцщално-правне категори/е и н>ихови односи према господару земле и држави и Континуи
тет и дисконтинуитет државних
структура у периоду XVI — XVII
века. У оквиру ове последнее те
ме Р. Михалчип }е одржао коре
ферат Континуитет и дисконтину
итет у формирагьу државних
структура у Срби\и XIV века.
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