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ског живота у старо) Тракији,
Кирнл Јорданов Трачани у античким изворима, Иван Дуриданов Трачко илирске језичке везе, Ото Херман Фреј О трачкој
уметности и Јан Лихардус Зна
ча/ југоисточне Европе и кариатског басена у формирању и
хиирењу култура бакарног доба
Европе.
Симпознјум
Палеобалканска
племена измеЬу Јадранског и
Црног мора од енеолита до хе-

ленистичке епохе показао је сву
разноврсност проблема, развоје
у проучавању и најновија до
стигнута лингвистичких, археолошких и антрополошких дис
циплина и указао је на правце
даљих истраживања. Уз наредна два симпозијума, скуп у Ни
шу и Благоевграду представљаће
велики напредак у јаснијем са'гледавању палеобалканских на
рода и њихове културе.
Александар Палавестра

АНТИЧКЕ СТУДИЈЕ КОД СРБА
У историји српске културе
античко наслеђе представлю ос
нову свим потоњим културно-историјским прожнмањима у нас.
Стога се и његово проучавање
увек и изнова намеће као нужност. Јер, „античке студије код
Срба нису само део њиховог
научног развитка: оне су у најдубллј сржи њиховог умног жи
вота", нагласио је академик Ра
дован Самарџнћ у уводној речи
на научном скупу чији су резултати сабрани у овоме зборнику радова.
Симпозијум Античке студије
код Срба одржан је 3. и 4. јуна
1987. у Београду и Новом Саду,
у организацией Балканолошког
института САНУ, Матице српске,
Одељења за класичне науке Филозофског факултета у Београду
и Друштва за античке студије
Србнје. Реэултате својих истраживања саопштили су на ово
ме скупу, поред класичних фило
лога, и бројни научни радници
ко.ји се баве додирним, сродним
дисциплинама. Поменута саопштења представллју античке студије код Срба у дијахроној перспективи, од средњег века до
наших дана, с посебним освртом
на њихову научну фазу у ово
ме нашем столећу.
У целини посматрано, знатан
део саопштења односи се на

утицаје хеленске и римске кул
туре и књижевности на разне об
ласти српског духовног стваралаштва — на књижевност, религију, митологију, археологију, пра
во, филозофију и ликовне умет
ности. Полазећи од тога, саопштења у овоме зборнику разврстана су тако да у први део долазе текстови са уже стручном,
класичарском тематикой, а у
другом делу су написи из сродних дисциплина.
За целовит и систематски при
каз саопштења, тематски веома
разноликих, оваква подела нуди
само формалне разлоге. Стога
ћемо у овоме кратком осврту
поменути засебно свако саопштење, и то оним редоследом којим су и објавл>ена у зборнику
Античке студије код Срба.
Путеви
рецепције
античке
традиције у Срба, са становишта развоја целокупне српске
књижевности, према саопштењу
Јована Деретића, Класична тра
дицией у српској књижевности,
имају четири основна вида; то
су, најпре, наши непосредни
контакта с народима који су
створили ту културу и њихо
вим језицима; следи рецепција
преко хришћанске културе средњега века, затим, путем модерног класичног образовала и најзад, самосталним стваралачким
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Критике, прикази, извешта^и
продорима у антику. 1една доста опширна тема посвеЬена ^е
„српско-хрватским додирима у
теорищ и пракси класичне мет
рике" ко] у ]е изузетно стручно
и са бродим песничким илустрашцама обрадио Мирослав Кравар. Делан од негових закл>учака
]есте да ]е „хрватски уцеца] био
више метричко-теорщске, а српски ]езично-практичне природе".
ПревоВеьье дела античких хеленских и римских писаца ]едан
]е од на]рани)их и на]чешКих
путева продора античке мисли
у српску традищцу. Тим питашша посвепено ]е више саопштен»а. Даринка Невенип Грабовац потпунще расправл>а о не
ким преводиоцима Хомера и на
родно] песми. Расправа обухвата
дванаест прегалаца на овоме по
слу — од 1ефтими]а Ивановича,
пароха карловачког (1809) до
метричких превода Илщаде и
Одисе}е хеленисте Милоша Бури{ш. Мирон Флашар сво]у научничку радозналост посвепу]е
поново Стери]иним преводима
Хоращцевих ода, али сада из
другог угла. У рашцим радовима Мирон Флашар ]е испитивао
какву су улогу Хоращцеве оде,
у Стерн)ином преводу, имале у
композиционом склопу Стери]иног Давор]а. Сада се, пак, окрепе самом Стерщином поступку
при превоЬеньу истих ода. И закл>учузе да ]е Стерща преводио
Хораци]еве оде ослан>а]упи се
на теорийке ставове о превоЬен>у ко]е ]е сам Стери]а забележио у сво]о] Реторици, у оделтку О преводу. Указу]упи на Стерщ'ино
разликовале
по]мова
превод И прерад, М. Флашар
упупу]е на досада неспретно
]едначен>е Стерщиних превода
из Хорацща и саставл>ан>а ода
по Хорацщу. У прегледним и
педантно извршеним анализама,
са бро^ним илустративним поетским и преводним паралелама,
аутор посебно наглашава разлоге
ко]е ]е „наш песник имао за
сво] не]еднак однос према Хоращцевим истори]ским и митолошким реминисценци)ама".
Научнички портрети српских
класичара , дати су у истоме ни-
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зу у коме се анализу]у и оце
нку дела наших на]позната]их
посленика у ово] области. Хронолошки посматрано, Миодраг
Стсуановип да]е портрет првог
српског (нео)хеленисте Вукашина РадишиЬа (1810—1843). Ова]
просветител», класицист и романтичар у исто време, почео
]е као професор грчког ]езика
у юьажевско] гимназии у Крагудевцу (1836). Тада ]е и саставио прву грчку читанку за по
требе српске младежи (1837). У
саопштеау Хеленист Милош Н.
БуриН, Славко Леовац целовито
захвата стваралаштво овога тако плодног и до сада на]вепег
популаризатора античке културе у нас, почевши од н>егових
раних радова до зрелих студи]а
о проблемима филозофще културе и синтезе о хеленско] кн>ижевности и хеленско] етици.
Текст Ка]етана Гантара посвепен ]е делован>у словеначког кла
сичара Антона Совреа у Београду и Срби]и, те о н>еговом доприносу овдаыньем разво] у ан
тичких студила. О прерастаньу
песникиьье у научника филозофских погледа читамо надахнути
есе] Мирослава Вукелипа, Хеленски видици Анице СавиН Ребац. Кгьижевна терминологией у
латинско-српском речнику Димитрща Иса]ловипа тема ]е ко]у БорЬс С. КостиЬ илустративно
представл>а обил>ем ]езичке граЬе. Античка и српска епистолографща напис ]е Во]ислава Зелийа ко] и у систематским упутствима за саставл>ан,е писама из
позтце антике на]ближе паралеле налази у Реторици тована
Стерне ПоповиЬа. Об]авл>ени и
рукописни преводи историографских списа Га]а Салуспца Криспа обраЬени су у реферату
Милене товановий. Да]упи на]важни]а обавештен>а о преводио
цима и н>иховим преводима Са
лусти)евих дела, аутор закл>учу]е да лингвистичка анализа по
казу]^ како ни]едан од досадашн>их наших превода овога исто
риографа нема све нюансе изворнога стала и ]езика, н>егову
лепоту и снагу. Српски преводи
Батрахомиомохще занимл>иво су
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представл>ени у саопштен>у Алек
сандра Поповийа. Многе хомерске формуле у овом псеудо-Хомеровом пародистичком епу, од
провода до превода, различите)
су преношене у стилско] равни,
гдекад успешнее у прози него
у стиху. Преглед античке мисли
у нашем на]старшем часопису
— Античка тематика у Летопису
Матице ерпске (до 1848), Милена
Душаний сагледава на преводима из антике и огледима о антици.
Аристотелове
категорще у
српскословенском
преводу
из
XIII века у интерпретации
Драгол>уба Драго]ловиЙа, пока
зуху ране трагове античког кн>ижевног и филозофског наслеЬа
код Срба, иако посредством и у
избору 1ована Дамаскина. Пред
лажупи нову интерпретацииу и
поправку зедне реченице у животопису деспота Стефана Лазаревнйа, познатог дела Констан
тина Филозофа, Александар Ло
ма наслуйу]е у н>ему ]ош хедан
од]ек античке литературе код
овога ученог писца прве поло
вине XV века. У тексту Ернеста Стишпанийа, о првом ерпском и зугословенском преводу
Принципа теорще природне филозофще РуЬера БошковиНа, реч
]е о неким местима ко^а ]'е
одабрао и с латинског превео
Коста Т. Стсцановий и потом их
унео у сво]е дело Атомистика
— )едан део филозофще РуЬера
БошковиНа (1891). У проучаван>у неких темел>них ставова
кн>ижевно-филозофског
текста
Лазе Костийа, под насловом
Лаза Костик и предсократовци,
Синиша телушиЙ се задржава
на конзистентно проведеном онтолошком принципу, аналогно
онтолошком принципу предсократовске филозофще, у различитим равнима сложеног пишчевог текста (методологи]а, кри
тика, поези]а, поетика). Бавейи
се античком мисли у периодици Српске православие цркве од
1868, када ]е покренут први ерпски црквени лист Пастир, до

наших дана, Димитрще М. КалезиЬ прегледности ради, граЬу
разврстава у четири одел>ка: те
матика и време црквених отаца,
преводи изворних античких текстова, преводи античких написа
са других ^езика и самостални
радови о античким и античко-хришЬанским питашша. Саопштен>е Обрада Стаж^евийа о }устишцановим Институци\ама у
првом ерпском преводу Миха.)ла Радовановийа (1864), представл>а занимл>ив оеврт на документ
епохе у ко.^ правна терминологща код нас .)'ош шце била изграЬена. За илустращцу научних
схватан»а и метода Веселина Члу
кановийа Анйелка-Ех]ана Гру.)ий ]е изабрала н»егов Преглед
римске к/ьижевности с посебним оевртом на релипцу и митолопцу у овом делу. О почецима археолошких истраживан>а у Србщи и раду страних
научника на томе послу драгоцен ]е прилог Петра Петровийа.
Из богатог стваралаштва Мила
на Будимира издвозен )е про
блем о везама палеобалканског
и анадолског прекласичног становништва и ньеговог ^езика са
класичним, чему ]е сво^у пажн>у посветио ЕнЬел Седа], Древ
ни Пелазги (Пеласги) у студи)ама Милана Будимира, док зе
Надживелост антике у ерпско]
култури и уметности средн>ега
века до по^единости истражила
Мир]ана Бурий Татий.
Веп из овог сумарног прегледа саопштен>а засно видимо
да ^е античко наслейе одувек
било основна потка и нит у свеколиком духовном стваралаштву ерпског народа. Потреба да
се осветле ^ош многа дела и
личности захтева да се, поред
споменутих, у то истраживан>е
укл>уче и друга стручнлци, византолози на пример, коуи. би
помогли да се целовити]е и дубл>е еагледаху различити путеви
копима }е античка мисао доспе
вала у наше просторе од на_|стар1цих времена до данас.
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