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Кукулеса претпоставл»а поимени-

чни придев: areTepixíj páp8o?. Да би

то показао, он се позива на прет-

поставл>ени иноваторски морфо-

лошки процес у новогрчком, у

KojeM су од именица средн>ег

рода на -i(ov) добщене именице

женског рода на -а, док афри-

кату -то- схвата као трансформа-

цщу -им у -1ТС1, pacnpaBA>ajyhH уз-

гред и о пореклу суфикса чтаа у

грчком. Упркос уверл>ивости !ье-

говог излаган>а, можда не треба

одмах одбацити стару етимоло-

rajy пошто семантички ja3 о ко-

jeM 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 пасти-

ри" (Петровип, Етн. зборник, VII,

393), све до елемента примитив-

ног сеоског naMeuiTaja („дрвенн-

цу чине прва и задн>а батка са

шест патарица", Ст. Дучип, Племе

Кучи, 1931).

Мирослав ВукелиЬ.
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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 збива-

н>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 ко-

joj се зем/ъе Балкана cMaTpajy

jeдном културно-истор^ском це-

лином у Kojoj су елнчности важ-

HHje од разлика. Тако je, oöjaui-

jfaaua уводничар, свесно избегнут

yo6H4ajeHH термин „Балкани" у

множшш да би се нагласио OHaj

позитивней вид стварности зе-

ма ъа на овим просторима.

Садржаз ове свеске je прибли-

жно jeAHaKO поделен измебу по-

литичко-економских и културних

тема. Текст о 6aAKaHCKoj конфе-
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ренци^и потписао je главни уред-

ник Мишел Пранеф. 1угословен-

с 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 ди-

ja,\or je нешто опширни)е прика

зан. Проблем трансилванских Ма-

Ьара je тема прилога Марка Ла-

матабоа, а МаЬарска као еко-

номски 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 сдоj ове младих у OBoj сада

HajAHöepaAHHjoj зем.ъи реалног со-

MMjaAM3Ma.

Културна хроника почин>е тек

стом о новом делу Исмаила Ка-

дареа коje има за цил> да пове-

же духовне вредности антнчког

гонима Грчке са, у првом реду,

албанским етосом. „Посмртне ис-

повести Косте Такциса" je прилог

коJ и треба да представи грчку

културну актуелност. Словеначку

кн>ижевност представлю кратак

приказ романа Владимира Бар-

тола Аламут, 4njn je француски
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превод недавно о(Цаш>ен. Новела

Владана Деснице „Прича о мона

ху са зеленом брадом", у одлич-

ном преводу Жана Деска, завр-

шава литерарни део овог новог

тромесечника. Хронологиja дога-

baja из протекле године je при-

лог KojHM се завршава 6poj иначе

доста скромног обима (77 страна).

ÜMajyhH у виду тешкоЬе Koje

noApa3yMeBajy покретан>е ]едног

новог часописа, поготово у земл>и

као што je Француска за Kojy

се не може репи да доживл>ава

пораст интересована за балкан

ски део Европе, овакав подухват

треба посматрати као дело енту-

3Hja3Ma балканолога из Бордоа

и Н.ИХОВО одважно HacTojan>e да

се културна и политичка ствар-

ност ових земал>а приближи фран-

uycKoj давности. Ако неке земл>е

из овог региона и чине извесне

напоре у том смислу преко пу-

бликащца на светским ]еаицима,

на жалост не може се реЬи да

наша земл>а предн>ачи у томе.

Зато je nojaea Балкона такоЬе и

изазов, позив и прилика2 да се

jyrocAOBeHCKa стварност веродо-

CTojHHje представи него што je

то често cAy4aj у западним сред-

ствима информисан>а.

Поздравл>ад'упи nojaey Балкона

у Бордоу, 4Hja je Катедра за jy-

гославистику веома заслужена за

ширен>е наше културе у Фран-

uycKoj, пожелимо леговом уред-

ништву добар успех и дуговеч-

ност у започетом послу.

Бошко И. Eojoeuh

1 Вал>а напоиенути да постеци могуЬ-

Ност за превоЬен>е значащих прилога са

ерпског на француски jeJHK 3axBa*yjyhH

преводилачкед активности при Катедри за

jyrocAaBHCTHKy у Бордоу.

ДРУГИ МЕБУНАРОДНИ КОНГРЕС APOMYHA

Пошто je Први конгрес Аро-

муна, одржан KpajeM августа 1985.

године у MaHxajMy (CP Немачка),

показао завидне резултате окуп-

A>ajyrlH 6pojHe Аромуне (Цинцаре,

како се обично зову код нас на

Балкану), као и посленике из

разних области заинтересованих

за je3HK, фолклор, HcropHjy и

кн>ижевност овог народа, то je

Удружена за аромунски je3HK

и културу са седиштем у Ман-

xajMy и Фpajбypгy решило да

одржи и Друга конгрес, KojH се

овог пута OABHjao у <ï>paj6ypry

од 25. до 28. августа 1988. године.

На 1ьему су учествовали пред-

ставници Немачке, HTaAHje, Фран-

пуске, JyrocAaBHje, ffleajuapcKe,

Грчке. AycTpHje, PyMyHHje, Швед-

ске, САД, Вел. Британи]е и Кана

де. Занимл>иво je да mije било

представника ни Бугарске ни Ал

банке, иако je добро познато да

и у тим двема земл>ама nocTojn

приличан 6poj Аромуна.

На кoнфecv je било више од

150 учесника. Томе je добрим де

лом допринела и чин>еница да je

Удруженл почев од 1986. почело

организован! у Фра]бургу летнье

курсеве за младе Аромуне из раз

них земалл, као и за све оне KojH

ce HHTepecyjy за културу и je3HK

овог народа расутог по разним

земл>ама у свету.

Нема сумн>е да je конгрес

имао и манифестационо обележ-

je, залажугш се првенствено за

H3BojeBaH>e права за очуваае соп-

ственог je3HKa и културе на

оним подруч)пма на копима има

Аромуна у всЬем 6pojy. Y току

подношеньа реферата (Kojn су

najßehHM делом имали чисто науч-

ни карактер) и дискуси)а истица-

но je да има Hajemue могуЬности

да Аромуни остваре сво.ja права

управо у JyrocAaBHjH, HMajyhu у

виду да je она дедина земл>а на

Балкану Koja води рачуна о на-

ционалним ман>инама. Истовре-

мено je наглашено да Аромуни

више не npHXBaTajy румунски ал-

фабет и да CMaTpajy како се н>и-

хов je3HK умногоме pa3AHKyje од

румунског ]езика, па га стога

треба сматрати посебним (езнком.
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