Критике, приказы, извешта]и
тивье paje" мопницима, поробливачима, силницима. Он je изразит представник потлаченог слоja Kojn apraTyje, сиромах коме
не HcnAahyjy зараЬено, сощцално
обесправл>ен, па због свега тога
у безнаЬу узима будак и у xajдукован>у, у борби противу ропства тражи смисао живл>ен>а. Он
Apyryje с кнезом Богосавом и
Дели Радивоjeu служи га „дщете
rpyjnua", сукобл>ава се с ГрчиЙем MaHojAOM. Народни песник je
све ово уочио сложно у песму,
као поруку кад вал>а и како тре
ба „на страшну MjecTy постоja
ra". Тако je Новак постао оличеьье народа, н>егов симбол, по
нос, н>егов „Старина", OHaj на
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кога се треба угледати, слушати
га и HanajaTH се ььеговим витештвом. Несумн>иво je да Старина
Новак уз Старца ByjaAHHa и Baja
Пивл>анина noceAyje oбeлeжja
jeAHe од HajyrAeAHHjHX личности
xajAy4Kor циклуса и „щесама борбе, ропства и слободе". Било je
то доба кад je уз сощцалну не
правду и крвца из земл>е про
прела. Историографуa je кренула томе времену у походе, а резултат je и oeaj велики зборник KojnM наша наука попуььава
и осветл>ава jeAHo 3HanajHO раздобл>е у животу српског и осталих балканских народа.
Петар ВлаховиН

ZEITSCHRIFT FUR BALKANOLOGIE JAHRGANG XVII—XXI
Berlin/Wiesbaden 1981—1985
Сасвим je CAy4ajHO то што je
у последньих неколико öpojeea са
страница Балканике изостао при
каз угледног западнонемачког часописа Zeitschrift für Balkanologie.
Y меЬувремену je Taj часопис редовно излазио тако да je пред
нама велики 6poj свезака овог
гласила и ми Пемо мопи само
делимично да прикажемо радове
Kojn су ту o6jaBA>eHH, задржаваjyhH за себе слободу да се шире
осврнемо на оне проблеме kojh
су нам иа^ближи.
Прва свеска 6poja за 1981. го
дину (XVII/1) почшье некроло
гом Епрему 4a6ejy, HajeeneM албанологу и балканологу из АлбаHHj'e KojH je своjим кн>игама и
расправама уздигао албанску фи
лологиjу до завидних висина. Ча6ej he остати у ceeTCKoj науци
познат као велики заговорник
HAeje о илирском пореклу албанског je3HKa и народа, HAeje 4njy
BepoAocToj ноет дуто mije нико
доводио у питан>е, a Koja je по
том услед великих тешкопа и
празнина у материалу напуштана
(Ханс Крае, kojh je велики део
свог опуса посветио ил!фском je-

зику, уништио je пред смрт друга
том своje Илирске грамотке), да
би управо 4a6ejeBOM заслугам
била поново оживлена. Милан
Адамовип показухе у чланку Jörn
jeduoM о MahapcKoj речи csáklya
(Noch einmal über das ungarische
Wort csáklya) да та реч не припада корпусу турцизама у маЬарском, него да je треба посматрати као no3ajMHHy из ерпскохрватског коja се своди на немачко
Zacket. Исто важи, 3aKA>y4yje
Адамовип, и за румунско cioàcla.
Виктор Фридман расправлл о упо
треби адмиративног и конфирмативног исказа у балканским сло
венским je3HUHMa (бугарском и
македонском) и иьиховим паралелама у турском и албанском
(Admirativity and Confirmativity).
Ерик П. Хемп коментарише ра
справу Норберта PajTepa о семантаци индоевропског *orbho(Comments on IE *orbho-), a у
чланку On Leibniz's Third Albanian
Letter yTBpbyje да je Франциско
Бланх послужио славном филозофу као лексикографски извор.
Жарко Мул>ачип у свом раду
Лингвистичка географща и па-
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дешка граматика (Sprachgeogra
phie und Kasusgrammatik) покаayje да се при тражен>у етимолоraje глагола мора узимати у обзир и географща падежне рекlUije, а Христо Василев расправл>а
о питан.има лексичких и фразеолошких подударности меЬу балканизмима и славизмима и н>иxoBoj распростран>ености на европском простору (Balkanismen
— Slavismen — Europaismen). За
етнологе има посебну вредност
прилог Валтера Пухнера о трачким анастенар^ама и трачком
карневалу Beiträge zum thrakischen Feuerlauf (Anastenaria/Nestinari) und zur tharkischen Kar
nevalsszene (Kalogeros/Kuker/Kopek-Bey). To je питан>е kojhm ce
Пухнер веЬ дуже бави и Koje
HHje занимл>иво само за етнологе,
jep многе структуралне сличности
ca AHOHH3HjcKHM ритуалом постаBA>ajy значаj на питан>а и класичном филологу. Врло je корисно
што Пухнер уз HCTopnjaT про
блема прилаже аналитичку би
блиограф^у. Из друге свеске за
1981. годину издво^или бисмо стуAHjy водеЬег немачког балаканолога Норберта Pajïepa Balcanologia Quo Vadis? noApa3yMeBajyhH
под балканолопцом лингвистичку
дисциплину и свестан свих н>ених
тешкопа („Балканолопца je за
пала у порсокак", почин>е он
CBoj чланак), PajTep у 44 тачке
npo6AeMaTH3yje основна питан>а
Koja намепе комплекс балканских
je3HKa.
За балканолопцу HMajy вели
ки значаj истраживан>а дэдалеката, и то како оних ca je3H4KHX
периферща тако и оних из обла
сти где су се шц'едини диалекта
налазили дуто изоловани од ма
тице je3HKa. То je случа] ca арбанашким становништвом кикладског острва Андрос, Koje je управо услед cBoje изолованости сачувало архаичне je3H4Ke облике за
Koje нема паралела не само у
тоскиjcKOM него ни на целокупном подруч^у албанског je3ioca.
Опис овог изузетног архаичног
албанског дщалекта Aaje Ханс-JnpreH Засе у npeoj свесци XVIII
годишта (Ein archaischer albani
scher Dialekt auf der Insel Andres).

Да Часопис за балканологщу Hajвише од свих балканолошких часописа негуje албанолошке теме
не noKa3yje само претходна стуAnja него и расправа у свесци 2
за 1982. годину из пера Ернста
Ланге-Ковала о називу Албашце
(Der Landername Albanien). Полазепи од античких писаца, аутор
наводи да Албанце у данахшьем
географском смислу први помине
александрщски астроном и гео
граф ÜTOAeMej, док су римски писци (ÜAUHHje Старки, Гелще)
знали само за ону Албанку на
обалама KacnnjcKor мора, иако
je простор данашн>е Албанке
улазио у састав н>ихове државе.
Први следепи помен тог имена
потиче од византщског писца
Михаила Аталиатиса из XI века,
а потом се првом половином XV
века помтьу албански плапеници
у jyжнoj Италии Kojn joui данас говоре AHjaAeKT arbe'risht,
а сами себе Ha3HBajy arbëreshë,
док je данас у албанском нацпонално име образовано од друге
основе и гласи Shqipëtar. Ланге-Ковал полази од претпоставке да
у основи речи „Албанща, Албанац, албански" леже два корена:
*alb- и *arb- и Aaje многе потврда" те основе на европском про
стору, cMaTpajyhH ту основу преиндоевропском, али му за то не
могу послужите два новогрчка
облика за „Албанац"
'AXßavöi; и
'ApßaviTTji; будупи да je у грчком
промена X у р извршена према
фонетским законима новогрчког
(упореди àSeX<pôç — àSepçôç), па се
дакле оба облика своде на исту
основу. Y истом öpojy можемо
читати и о класичним и визанTHjcKHM елементема у jeAHoj каAa6pnjcKo-aA6aHCKoj поеми (Àrshi
Pipa, Classical and Byzantine Ele
ments in a Romantic Calabro-Albanian Poem) и о nocAOBHoj (занатCKoj) лексици у провинции Каре
(A. Tietze, Die Zusammensetzung
des gewerblichen Wortschatzes in
der Provinz Kars).
Деветнаести 6poj за 1983. го
дину доноси осим cehaH>a на нашег великог германисту и балканолога проф. Ивана Пудипа и
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Критике, прикази, извептуи
на бугарског слависту Емила ГеорrujeBa следепе прилоге: Ерик П.
Хемп, Грчко chariot; Армии Хецер, Лексиколошки проблемы, jeзичких савеза (Sprachbunden) са
посебним освртом на ]ужноевропско nodpynje; Деметриус Муцос,
Латинско casula и балканско
хатооиХа; А. Хецер, Слика о Албанцима у прози Милована Биласа;
Александар Поповип, Муслиманске за\еднице у Албанщи у постотомаыском периоду; Слободан
Зечевип, Персонификацща ветра
у cpncKoj митологщи.
Y XX öpojy за 1984. годину
налазимо за jyrocAoeeHCKor читаоца важан прилог PajHepa Бендера о Косову као кризшу об
ласти (Rainer Jona Bender, Die
Krisenprovinz Kosovo — Ein jugo
slawischer Peripherraum im Um
bruch). Аутор сагледава проблем
Косова делом као политичко-културни, а делом као економски,
те у кратким цртама Aaje истоpnjaT ове области, у среднем
веку важнще него што je то данас, а потом говори о популаUHOHoj експлозщи Албанаца, социо-економском pa3Bojy после
1945. године и миграционим кретан>има село-град. У HCToj свесци, Валтер Bpoj пише о неправилним глаголима у jCAHOM ита
ло-албанском Залогу (Walter
Breu, Unregeîmassige Verben in
einem italoalbanischen Dialekt), a
Дагмар Буркхарт o сощцалном
пoлoжajy жене на Балкану (D.
Burkhart, Die soziale Stellung der
Frau auf dem Balkan und ihre
Manifestation im semantischen
Feld HEIRATEN sowie einigen
komplementrärfelden). Иако ce о
народно] медицини у оквиру националних eTHOAoraja доста зна,
за Балканско полуострво недоCTajy компаративистичке студию.
Стога посебно желимо истапи
прилог Габриеле Шуберт о тканинама као магичном средству
спречававьа и лечен>а болести у
jyroHCT04Hoj Европи (Gabriella
Schubert, Textilien als magische
Mittel der Verhütung und Heilung
von Krankheiten im südöstlichen
Europa). Из друге свеске за 1984.
годину, посебно занимл^ива чини
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нам се расправа Норберта PajTeра Зезичка борба на Балкану као
израз друштвених сурпотности (N.
Reiter, Sprachenstreit auf dem
Balkan als Ausdruck gesellschaft
licher Gegensätze). Док je европски Запад решавао питанье диглоcnje у доба ренесансе, односно
реформащце, дотле je специфична
културна ситуащца на Балкану
Koja je настала пропашпу хришпанских држава и османским осBajaHiHMa одложила Taj процес
на Балкану за KacHnja времена.
Tek у доба ствараньа националних држава покренуто je и у
FpMKoj и у Србищ je3H4KO пита
на, те из врло сличних разлога
политизовано. Свестан недостатака jeAHa4HHe романтичарске на
уке je3HK = народ, PajTep следепи Макса Вебера уводи дистинкщцу класа — група (односно скупина, немачко: Aggregat) и у HajHOBHjeM методолошком светлу
расправл>а о „counjaAHoj маркираности" je3H4KHx cAojeea на Бал
кану. Не бисмо смели завршити
преглед овог 6poja а да не поменемо и расправу Увеа Хинрихса
о томе да ли и у Kojoj мери
староцрквенословенски noKa3yje
балканске елементе (Uwe Hinrichs,
Ist das Altkirchenslavische eine
Balkansprache?).
AHCTajyhH XXI 6poj Часописа
за балканологщу, пажньу нам je
привукао прилог Д. Муцоса Средн>огрчко тохтер1т£а и словенско патерица (D. Moutsos, Middle Greek
патерЕт^а and Slavic paterica). Му
цос HHje задовол>ан досадашньом
eTHMOAorajoM Koja ..патерицу" тумачи као деминутив од тохтербу (Du
Cange = Sox6ç), „греда, балван"
Koje долази од тхто<;, „под, патос".
Он каже да je то тумачен>е морфолошки привлачно али не и вероватно будупи да nocrojH семантички ja3 измеЬу греде и владичанског штапа — ово последнее
je jедино значенье коje налазимо
код Диканжа: »sceptrum seu baculus Patriarchae . . .« Муцос сматра да гохтерЁтста cTojn у вези са
придевомтеатер1х6;, од кога и у сло
венским je3HUHMa nocTojn no3ajмица патерик (Диканж: »über
patrum vitas continens«) и следепи
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Кукулеса претпоставл»а поименични придев: areTepixíj páp8o?. Да би
то показао, он се позива на претпоставл>ени иноваторски морфолошки процес у новогрчком, у
KojeM су од именица средн>ег
рода на -i(ov) добщене именице
женског рода на -а, док африкату -то- схвата као трансформацщу -им у -1ТС1, pacnpaBA>ajyhH узгред и о пореклу суфикса чтаа у
грчком. Упркос уверл>ивости !ьеговог излаган>а, можда не треба
одмах одбацити стару етимолоrajy пошто семантички ja3 о коjeM Муцос говори и ниje тако

непремостив ако се узму у обзир,
рецимо, сва значена „патерице"
у српскохрватском, Koja се крепу
од „врете ограде на мосту" (Ст.
М. Л>убиша), преко „штнцс на
самару" (Вук), Koja je свакако
више налик .дитапу" него .дре
ли", и „штапа KojH праве пастири" (Петровип, Етн. зборник, VII,
393), све до елемента примитивног сеоског naMeuiTaja („дрвеннцу чине прва и задн>а батка са
шест патарица", Ст. Дучип, Племе
Кучи, 1931).
Мирослав ВукелиЬ.

„БАЛКАН" — НОВИ БАЛКАНОЛОШКИ ЧАСОПИС Y ФРАНЦУСКСМ
BALKAN janvier—février—mars 1989, Bordeaux1
Revue trimestrielle de l'actualité politique, économique et culturelle
de l'Europe de Sud-Est
Почетном године o6jaBA>eH je
први 6poj HOBor балканолошког
часописа KojH излази у Бордоу.
Oßaj тромесечник има за цил> да
у првом реду обавештава ширу
културну jaBHOCT о политичким,
економским и културним збиван>има у земл>ама ^угоисточне Ев
ропе.
Само име часописа yKa3yje на
jeAan унеколико нов поглед на
земл>е овога дела Европе. Найме,
уводни чланак изражава основну
редакщцеку opHjeHTaunjy по коjoj се зем/ъе Балкана cMaTpajy
jeдном културно-истор^ском целином у Kojoj су елнчности важHHje од разлика. Тако je, oöjauijfaaua уводничар, свесно избегнут
yo6H4ajeHH термин „Балкани" у
множшш да би се нагласио OHaj
позитивней вид стварности зема ъа на овим просторима.
Садржаз ове свеске je приближно jeAHaKO поделен измебу политичко-економских и културних
тема. Текст о 6aAKaHCKoj конфе1 Редакцща: 108. rue du Palais-Gallien,
J3000 Bordeaux, France, Tél: 56/81 79 38;
претплата: 23, avenue de Wagram, 75016
Paris, France, Tél: 47 20 47 84.

ренци^и потписао je главни уредник Мишел Пранеф. 1угословенс км октобар je тема чланка Вере
БабнЬ, са поднасловом „Народим
покрет и дебата у врху". Грчка
и !ьена улога у отваран>у БЕЗ
према истоку, тема je следепег
ман>ег прилога, а грчко-турски диja,\or je нешто опширни)е прика
зан. Проблем трансилванских МаЬара je тема прилога Марка Ламатабоа, а МаЬарска као економски модел за источне земл>е
je оеврт Патрика Потена. Атмо
сфера „МаЬарског пролеЬа" опи
сана je у тексту Kojn говори о
стру)ан>има Koja су захватила ши
роко с доj ове младих у OBoj сада
HajAHöepaAHHjoj зем.ъи реалног соMMjaAM3Ma.
Културна хроника почин>е тек
стом о новом делу Исмаила Кадареа коje има за цил> да повеже духовне вредности антнчког
гонима Грчке са, у првом реду,
албанским етосом. „Посмртне исповести Косте Такциса" je прилог
коJ и треба да представи грчку
културну актуелност. Словеначку
кн>ижевност представлю кратак
приказ романа Владимира Бартола Аламут, 4njn je француски

http://www.balcanica.rs

