Критике, прикази, извешта]и
превод недавно о(Цаш>ен. Новела
Владана Деснице „Прича о мона
ху са зеленом брадом", у одличном преводу Жана Деска, завршава литерарни део овог новог
тромесечника. Хронологиja догаbaja из протекле године je прилог 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 енту3Hja3Ma балканолога из Бордоа
и Н.ИХОВО одважно HacTojan>e да
се културна и политичка стварност ових земал>а приближи франuycKoj давности. Ако неке земл>е
из овог региона и чине извесне
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напоре у том смислу преко публикащца 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 веродоCTojHHje представи него што je
то често cAy4aj у западним средствима информисан>а.
Поздравл>ад'упи nojaey Балкона
у Бордоу, 4Hja je Катедра за jyгославистику веома заслужена за
ширен>е наше културе у ФранuycKoj, пожелимо леговом уредништву добар успех и дуговечност у започетом послу.
Бошко И. Eojoeuh
1 Вал>а напоиенути да постеци могуЬНост 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 Аромуна, одржан KpajeM августа 1985.
године у MaHxajMy (CP Немачка),
показао завидне резултате окупA>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 МанxajMy 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 представници Немачке, HTaAHje, Франпуске, JyrocAaBHje, ffleajuapcKe,
Грчке. AycTpHje, PyMyHHje, Шведске, 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 обележje, залажугш се првенствено за
H3BojeBaH>e права за очуваае сопственог je3HKa и културе на
оним подруч)пма на копима има
Аромуна у всЬем 6pojy. Y току
подношеньа реферата (Kojn су
najßehHM делом имали чисто научни карактер) и дискуси)а истицано 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 националним ман>инама. Истовремено je наглашено да Аромуни
више не npHXBaTajy румунски алфабет и да CMaTpajy како се н>ихов je3HK умногоме pa3AHKyje од
румунског ]езика, па га стога
треба сматрати посебним (езнком.
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Y том смислу су веома занимл>нве и неке дискуоце Koje су воЬене на овом скупу, али коje су
започете join на претходном конгресу. Реч je у првом реду о формиралу савременог аромунског
алфабета. Као и у румунском и
у HajeeheM делу света, он остаje
латиница, али без дщалектичких
знакова Koje употребл>ава савремени румунски je3rac, односно
сви дщалектички знакови су сведени само на ^едан. Изгледа да je
овде преовладао yrauaj Аромуна
из англосаксонских земал>а Kojn
су се повели за традиц^ом Kojy
je оставио енглески je3HK, а што
je данас веома погодно за комуннкащцу у време KOMnjyTepa.
Нови аромунски алфабет се
спроводи у дело вей пет година.
Присетимо се да у <I>paj6ypry
излази часопис Zbortu a nostra
(Наш говор) коЫ се искл>учиво
служи поменутим алфабетом, док
и jeAaH 6poj млаЬих кн>ижевника,
углавном лесника, користи само
Taj алфабет.
Дужни смо напослетку рейи
неколико речи и о рефератима
и саопштелима Kojn су се чули
на овом конгресу.
Конгрес je организовало поменуго Удружен* на челу са
проф. дром Василем Барбом, Kojn
je био и душа целокупног подухвата, а у сарадн>и са Романским
семинаром Универзитета у <I>pajбургу, на 4HjeM се челу налази
проф. др Ханс-Мартин Гаугер, и
разуме се уз припомой неких дру
гих орган изаци]'а. При отваран>у
су_ говорила ABojuua поменутих
Kojn су поздравили присутне, док
се далзи рад одвщао по секциjarMa. Реферата и саопштеььа односили су се на питала }'езика,
кн>ижевности, фолклора, народног
стваралаштва, истори]'е и свих
других области Koje задиру у
живот Аромуна. Нема сумке да
поднета матери]али представл>аjy леп прилог не само са веома
узаног одреЬеног noApy4ja, него
истовремено могу корисно послу

жите и балканолозима Kojn су
заинтересовани за на^различитще
научне области.
Y немогуйности да наведемо
наслове свих реферата Kojn су
изазвали живу, понекад чак и
жучну дискуацу, поменуйемо са
мо теме са Kojmia су се пред
ставили 1угословени. Тако je ДеjaH Алексий из Београда поднео
реферат с темом „Учешпе и по
мой Аромуна ослободилачком покрету балканских народа", док
je Jopry Аарда (са групом из Битол>а) имао за тему „Стан>е савремене културе код Аромуна у
JyrocAOBeHCKoj Македонии". Айна
Кувата из Скопл>а (са другима)
зауставио се на неким кн>пжевним питан>има, а Радован Томашевий из Београда дао саопштен>е „1едан народ koj'h je имао
као домовину читав Балкан". „Порекло аромунског народа" било
je саопштенэе Koje je поднео Бранислав Стефаноски из Тетова.
Зоран Пашковий и 1елена Кнежевий из Београда дали су саопштеле „Аромунски доприноси уметности у Македонии". Потписник ових редова имао je као
тему ,Аромунска KOH>yraunja у
односу на кон>угаци)е осталих
балканских 1езика", док je проф.
др Глигор Попи из Вршца говорио „О неким аспектима Kojn се
тнчу аромунских прилога културHoj истории балканских народа",
а проф. др Милан Банку из Приштине зауставио се на питан>у
„Проблем Аромуна од Берлинског
конгреса до Лондонског мира".
Напоменимо на Kpajy да се
прилично разговарало и о месту
на коме he се одржати следейи
конгрес, при чему ie указивано
на то да би то требало да буде
1една од балканских земал>а, па
ie у вези са там често помюьана
JyrocAaBHja као HajnoBOA>imja,
има1уйи V виду je3H4Ke и кулTvriHe слободе коja она не ускраhyje ман>инама.
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