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Вакашса XXI
ФИЛША — ЧАСОПИС ЗА НАУЧНУ, ЕКУМЕНСКУ И КУЛТУРНУ
САРАДН>У ГРЧКО-НЕМАЧКЕ ИНИЦШАТИВЕ

РН1ЫА, 2еИ$сЬгШ Шг чотвзепвспагШспе, бкшпеписпе ипй ки11иге11е
/.изаттепагЬек Йег 8песЬ18сЬч1еи18сЬеп ЛпШаНуе, 1—2, УУйггЪиге 1988
Колики )& велики брсц часописа кози излазе у свету а посвеИени су трчко] (и римской
старини и колико су ти часописи угледни и са дугом традици,)ом излажен>а, утолико више ла
да у очи недостатак оних периодичних публикацииа козе се баве
питаььнма новофчког света. Ис
тина, новогрчка филологиз'а и
лингвистика су често налазиле
уточиште у часописима попут
,1пйо§егтатзске Рогвскип%еп и
С1о11а, и то очито стога што су
■истраживачи новогрчких з'езичких пптаььа стасали и деловали
у средний коза з'е ове публикацще покретала и водила (како
се види из односа Делбрик—
—Хацидакис) или су новогрчке
з'езичко-кн>ижевне теме биле третиране као део визанпцско-новогрчког
склопа (Вугапйтзск■пеицпесЫзске 1акгЬйскег). Али
и тако везана уз византолопцу,
коза се много брже од неогрецистике потврдила као самостална дисциплина, она низ'е
имала среЬе: често се, найме,
велики труд да се з'едан часопис
покрене и одржи у животу по
казивао узалудним. Судбина британског часописа за среднювековни и модерни грчки Тке
Ыпк коз'и з*е Николас Бахтин
желео да издаз'е три пута годишне, а чи)а су само два брсча
изашла (први 1938, а друга 1939.
године) говори томе у прилог.
Сличну судбину имао ]е и Годишн>ак центра за новогрчке
студи)е у Остину (Тексас) Л/еокеШпгка чщи зе први брод изашао 1970. и коз'и се после неколико година угасио. Од друге
половине седамдесетих и током
осамдесетих година запажа се,
судейи барем по брозу новопокренутих часописа, пораст инте
ресовала за новогрчке студиз'е:
у релативно кратком периоду
покренути су Вугапйпе апй
Мойегп Сгеек ЗШйгез (Охгогй,
1975), Вийейп о] 1ке Мойегп

Сгеек ЗШйгез АззосШюп (Меч/
Науеп, Сопп. 1976), ВоситеШв
оп Мойегп Сгеек ШзЮгу (Сореппа^еп, 1982), 1оигпа1 о/ Мойегп
Сгеек Згийгез (ВаШтоге, 1983),
Мойегп Сгеек 51шНе$ УеагЬоок
(МтпеароНк, 1985), Мойегп Сгеек
апй Всйкап Зшйгез (Сореппа§еп
1986), ЗсапЛаиипап Зшйгез т
Мойегп Сгеек.
Часопис РпШа, чиз"а су прва
два бреда пред нама, настав.ъа
ову импозантну серизу, премда
се по много чему разликуз'е од
претходних. тер, то з'е гласило
Хрчко-немачке инициативе за
научну, економску и културну
сарадн>у та два народа. Отуда
низ'е случайно што з'е за име овог
гласила узета веома стара грчка
реч фьХьа коза се, како обз'ашн>ава у уводном тексту председник овог Друштва и издавач ча
сописа, професор византологиз'е
и новогрчке филологи]е на универзитету у Вирцбургу Евангелос Константину, први пут з'авл>а код песника Теогнида среди
ной VI века паре ере, а као
израз наз'племенитиз'ег оседала
коз'е л>уди меБусобно могу неговати. Аристотел оваз позам у
Никомахово] етици уздиже до
врлине. Овакво приз'ател»ство ко
зе з'е старим Грцима често било
синоним за врлину туе могупно
само меЬу позединцима, оно з'е
остварл>иво и меЬу народима.
Подухватаз'уЬи се таквог проз'екта, граЬеььа приз'ателчггва измейу два народа, професор Кон
стантину з'е имао на шта да се
ослони у нови)Оз немачкоз' ду
ховности, з'ер више него било
где у западно] култури у немач
ком з'е свету Грчка узимана као
узор, а од Винкелмана и као
мерило свих ствари. Отуда не
чуди што з'е у првом броз'у први
рад
посвеЬен
Хелдерлиновоз
Грчкоз'. „Грчка з'е за мене била
моз'а прва велика л>убав, и з'а не
знам да ли зе потребно да кажем да Ье бити и последила" —
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Критике, прикази, нзвешта^
писао ]е Хелдерлин као двадесетпетогодишн>ак у Хипериону.
Да ли ]е за Хелдерлина Грчка
била фантазмагорща или сасвим
^една опипл>ива реалност, истина
митска, али за н>ега потпуно
с гварна („Боп Ып 1сЬ, \уо Аро11о
&1пв") — разматра минхенски
професор Уфо Хелшер (11уо
Но1зсЬег: НбШегНпз Сйеспеп1апс1). О Казанцаки^ево) „Одисе]и" као извору уметничке инспиращце пише Евангелос Констан
тину ко)и ]е, такоЬе, приредио и
превео мали избор немачкогрчке
лирике снабдевши га кратким
биографии ама лесника (1ани Рицо,
Маноли Анагностаки, Таки Андониу, Константин Кавафи, Никифор Вретак, Елефтериа Зербину-Карадзас, а од Немаца ту
су Волф Вихерт и Габо Матеен).
Затим, у првом бро]у часописа
разматра]у се нека савремена
питала грчке диаспоре у За
падно] Немачко]: о проблемима
школства грчке деце у Немачко]
ф1е зспиизспе АизЪиашц; &песЬ
15сЬег Кшйег т Веи15сЫапй 1
Ве<1еитп§
ипй
Мо§ис1гкекеп
с1еи15СП-{птесЫ5спег
Ве^е^пипе
аиГ зсЬиНзспег ЕЬепе), о кЫима
се расправл>а и у следепем бро1у
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(сие В1кщШгаШа1
{птесЫзспег
Ктйег т йег ВипйезгериЪШс).
Друга бро] ]е обогапен ситним
прилозима као што ]е етнолошки прилог о ритуалном колачу
(креном, вереничком и свадбеном) на Криту, али главни део и
дал>е оста]е посвепен грчко-немачким односима. Тако читамо
прилог Ха.)нриха Шолера о грчко] политици у писмима 1ани)а
Колету а немачком филхелену
Фридриху
Тиршу
(НешпсЬ
,5сЬ511ег: СпесЫзсЬе РоШИс 1п
йеп ВпеГеп .ГоЪаппез Ко1е11з' ап
йеп с1еи15сЬеп РЫШеИепеп Рпейпеп Т1ег8сЬ), али и нови избор
немачке, грчке и кипарске ли
рике ко]и ]е са грчког на немачки и са немачког на грчки
превео Е. Константину. Ту су
]ош и прилози о Андони]у Самараки)у и Нику Казанцакщу,
као и обавезни екуменски додатак.
Филина ]е часопис ко$и Ье
поздравити и хеленисти и герма
ниста. За балканолога он ни)е
неопходна, али ни сувишна ли
тература.
Мирослав ВукелиН

КОМАЫО-ВАЬСАШСА
Ленинград 1987
уводног ]е характера (3—36). СаЗборник научних радова Яостеуи се из три дела. У првом
гпапо^Ьа1сагцса
лен.инградског
се раз^ашн>ава]у по^мови „бал
лингвистичког института посвекански латинитет", „источни лапен ]е, како се у поднаслову катанитет" и „народни латински",
же, ,дштан>има адаптациие лапри чему се Десн>ицка прислала
тинског ]езичког елемента у бал
категоричком Михаескуовом неканском ареалу". Под искусним
гиралу првог термина као нечеруководством Дпице Десн>ицке
га што ]е произвол „географскоЗборник доноси десет радова у
-оптичке аберащце" и што у потко.)има се испиту)у латински елепуности може да буде замеле
менти у албанском, новогрчком
но Ра^хенкроновим термином
и балканороманском, са посеб„свакодневни говорни латински"
ним оевртом на територи]алну
(сНе 1а1е1шзсЬе Уегкепгз-. Ъгч/
диференцизаци^у балканског лаШп§ап(*58ргаспе). Остали делови
тинитета.
рада има}у за предмет истори)'Први текст, О проучаван>у ла
ску улогу латинског елемента у
тинских елемената у лексици
формиралу балканских дезика,
балканских )'езика, А. Десн»ицке,
2у
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