
http://www.balcanica.rs



298 Balcánica XXII

(305—309). За н>ом следе „Регистар

имена" (310—314) и „Регистар то

понима" (318—332).

Скоро све коришЬене кн>иге

путописа су права реткост и теш-

ко су доступне jyrocAOBeHCKHM

читаоцима. Зато je могло да буде

корисно — мала Hnje

но — да je аутор навео библио

теке у KOJHMa се ктьиге палаче.

Утолико пре што су скраЬен.а у

текстовима обележена тачкицама

у заградама честа па je читалац

увек у дилеми колики и каквог

текста je изоставллно.

А>убодраг П. Pucruh

Ecaterina, Tarälungä, DIMITRIE CANTEMIR

Editura »Minerva«, Bucureçti 1989. 425 str.

После толико юьига и распра

ва Koje су посвеЬсне списима

познатог румунског владара, науч-

ника и кн>ижевника Димитри|а

Кантемира, господара Молдавиje

(1693. и 1710—1711), дошло je на-

покон и дело Koje npHKasyjeMO.

Напоменимо да je реч о владару

KOJH je имао судбину многих сво-

JHX саврсменика да се наЬе из-

меЬу ислама и православлл. По-

што je дуго година провер у Ца-

риграду као талан, где je имао

прилике да се упозна са источ-

ним jesHUHMa, исламом и источ-

н>ачком културом, Кантемир се

ипак определио за хришпанска

и европска схватагьа. Као владар

MoAAaBHJe и османски вазал,

1711. године и бици код Стали-

Heurraja, код нас бол>е познате

битке на Пруту, изнсверио je

султана и прешао на страну н>е-

говог противника, руског цара

Петра Великог. Како су Руси бит

ку изгубили, Димштяце Канте

мир je био принуЬен да npebe

у PycHJy и да до Kpaja живота

ocraje тамо под заштитом Петра

Великог. Taj део иьеговог живо

та био je и HajnAOAHHJH jep je

у том радзобл>у дао више дела

Koja су попунила дубоке празни-

нс какве су до тада nocrojaAe y

eflponcKoj историографией, у пр-

вом реду кала je реч о Неточно}

Европи и OcMaHCKOj Империи.

То му je донело и чланство у

Берлинско} академии наука.

И поред великог 6poja дела

Koja су му nocBehena, углавном

од стране румунских прегалаца.

»егово дело joui увек чека да

буде анализирано од стране до-

брих познавалаца источгьачких из-

вора Koje je Кантемир cBojeepe-

мено користио, што he тек пру-

ясити праву слику p H>eroBoj ори-

гиналности или je евентуално

свести на неку врсту компила-

iiHJc, непознате европском свету.

Аутор овог дела, угледни ру-

мунски историчар Екатерина Ца-

ралунга, потрудила се, користе-

Ьи досадашн>е списе о ученом

румунском принцу као и »егова

дела, да пружи извесну потпуни-

JY слику ове интересантне noja-

ве, мам.е румунске а више свроп-

ске кн>ижевности и науке. Зиалац

многих je3HKa, европских и ис-

точн.ачких, Кантемир je писао и

на латинском ¡с: тку. На н>ему

je саставл>ено и савремено за

Европу HaJ3Ha4aJHHJe Кантемиро-

во дело Incrementa et decere-

menta Aulae Othomanicae (Тача-

н>е и слабл>ен>е Османске импе-

pnje), што je представл>ало прву

HCTOpHJy Порте, VKasYJyhn yjeA-

но на слабл>ен>е Османске импе-

pHJe коja je у том периоду пред

ставляла HaJBehy силу на свету.

Прилазепи опусу Канте\нгро-

вом, после vBo,\a и после општег

погледа на н>егово време, живот

и рад, аутор се бави разним ас-

пектима н>еговрг кн>ижевног дела.

Разуме се, наjвише простора по-

свепено je Кантемиру као исто

риографу, што нас непе чудити

ако се сетимо значаща дела на

латинском je3mcy Koje смо по-

менули. Али, не ман>е простора
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посвепено je осталим видовима

Кантемнровог рада. Ту су на при

мер пптан.а географи]е Koja су се

нарочито одржала у другом н>е-

говом латинском делу Descriptio

Moldaviae (Опис Молдави]е). Заин-

тересовани за културу напи he

¡ьегова гледишта о овом подруч-

jy у посебном поглавл>у. Y по-

себном поглавл>у изложена су и

н>егова филозофска гледишта, док

he филолог моЬи да се позабави

н.сгоним начином i<opinulieu,a ре

чи као и лингвистичким размиш-

л>ан>има Koja су, иако система-

тизована, сасвим погрешна са

становишта савремене лингвисти

ке. Ту се, напослетку, и Канте-

мирови погледи на разне врете

уметности, као на архитектуру,

сликарство, BajapcTBo, као и на

музику Koja му HHJe била страна.

3aKA>y4yjyhH излагало, аутор

подвлачи да Димитри]е Кантемир

припала почетку оног века у ко

ме се формирала савремена ев-

ропска свеет.

Прилози, богата научна лите

ратура, као и индекс имена, упот-

пун>у]у вредност ове юъиге. Не

треба заборавити и неколико сли-

ковних прилога Кантемировог

воемена и неколико географских

карата, Koje ocBeTA>aeajy enoxy.

Милан Банку

PROCEEDINGS OF THE FIFTH GREEK-SERBIAN SYMPOSIUM

Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 1991.

Y Солуну су 1991. године, у

издан>у Института за балканске

студне (Institute for Balkan Stu

dies), изашла из штампе Акта

Петог грчко-српског симпозиума

(Proceedings of rthe Fifth Greek-

Serbian Symposium), одржаног у

Солуну и у Волосу од 9. до 12.

октобра 1987. године. На скупу je

учествовало по ]еданаест истра-

живача из обе земл>е, али je за

штампу предато само шеснаест

радова. Првих седам радова по-

caeheHO je npeoj од две теме овог

симпозиума: Грнко-српске везе

током Првог светског para, a

преосталих девет се тиче друге

теме Koja je наслов/ьена: Иdeje

Француске револуцще, просвети-

телство и предромантични пе

риод на Балкону (1780—1830).

Преглед односа измеЬу Грчке

и CpÖHJe уочи избирала Првог

светског рата (Die Beziehungen

zwischen Griechenland und Ser

bien vor dem Ausbruch des Ersten

Weltkrieges) дао je .lainie А. Па-

падри|анос. Н>егов реферат ce

односи на Aorabaje KOJH су усле

дили у периоду од потписиваша

Букурештанског уговора августа

1913. године до уласка аустро-

-угарске армще у Cpönjy. Посеб-

но наглашава]уЬи .uiu'iaj Буку

рештанског мира KOJHM су ове

две земл.е савезнице добиле знат

на територи]ална проширенл,

Пападри]анос истиче да тим ми

ром нису била решена два вео-

ма важна питала: питан>е грчких

и српских граница са тек ство-

реном албанском државом и пи-

танэв статуса ErejcKHX острва

Koja су Грци заузели у Првом

балканском рату. Y немирен>у

Турске са резултатима Првог

балканског рата nanaApnjaHOC

види узроке прогонима копима

je било изложено грчко станов-

ништво источне Тракще и мало-

ази]ске обале. Користепи поред

неиздатих грчких дипломатских

докумената и издата документа

српског и грчког министерства

спол>них послова аутор детал>ни-

je oraicyje дипломатску актив-

ност две земл>е: грчку одлучност

да новим ратом потврди ocBojene

TepHTopnje и уздржаност српске

владе у пружан>у BOJне подршке

Грчко], али и HacTojafta српске

стране да се грчко-турски кон

фликт реши мирним путем, пре

свега ангажован>ем великих сила
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