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КРИТИКЕ, ПРИКАЗИ, ИЗВЕШТАШ

ГРЧКО-РИМСКА АНТИКА Y JYFOCAABHJH И НА БАЛКАНУ
Жива антика, Посебни изданща, бр. 9, Скогце 1991, 241 стр.
Управо под овим насловом
oójaHA.oDH су текстови са V научног скупа Савеза друштава за
античке студи]е 1угослави]е, одржаног у Скопл>у од 26. до 29. септембра 1989. године.
Поднесена саопштенл су тематски веома разуЬена, од класичне археологов и Hcropnje
Грчке и Рима преко епиграфике
и нумизматике до прилога из об
ласти юьижевности и лингвисти
ке. Y темама je била заступл>ена
широка хронологиja и поред тога
што су доминнрали текстови са
проблематикой из римског пе
риода.
Y области археологи ¡с примарно 'место имало je саопштеьье
академика Д. CpejoBpha — Felix
Romuliana, у коме je аутор изложио синтетизоване резултате
CBOJHX истраживан>а на локалитету Гамзиград, 3Ha4aJHOM споменику римске антике у CBCTCKOJ
KyATypHoj баштиня: Сумарна ана
лиза богатих откриЬа односи се
на идентификащцу до сада непознатог античког града Ромулиана,
у зависности од шеговог статуса,
partвоj a и стагнащце.
HajpaHHJa антика од)екнула je
преко yrHuaja хеленске културе
на TepHTOpHjaMa Трибала и Дар;
лапана, у времену VI—IV века
ст. е. са освртом Ha.npjasy и.упр;
требу новца (Д. Yjec).

Продори xeACHHsainije у доли
ну Вардара и Пелагошце виЬени
на археолошком материалу (ке
рамика и накит), npoumpyjy ce
преко yrmiaja са erejcKor просто
ра и Мале Á3HJe (В. Соколовска).
V ову трупу спадаj y и саопштен>а
о култним iiojaiiaMu Кибеле, Дио
ниса, Маше Матер, везаним и за
хеленистички и римски период, у
континуитету (В. Биртакова, М.
Милева, Н. Чаусидис).
Прилог интерпретации je/\Hor
дела AHBHJCBor описа трепег илирског рата, KOJH ce односи на уреЬен,е Илнрика (Бруна Кунтий),
об^аппьава неке податке KOJH укаsyjy на различит статус Илира, с
jeAHe, и Македонаца, с друге
стране.
Више радова посвеЬено je apхеолошко] тематици римског пе
риода. Тако je преглед римске
скулптуре на тлу Србще дала А.
Цермановий, пратеЬи je од првог
века до позне антике, уз напомену да je поjasa монументалне
скулптуре доцтцег датума.
Епиграфика je такоЬе заузела
3Ha4aJHO место од ономастичке
анализе натписа у западноз Македонщи (Н. Проева) до приказа
исповедног натписа из М. Азию,
меонског питакиона у Женеви (М.
Riel).
Позноантички
период
кар
културно-исторщски континуитет
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npeAcraBA>ajy теме као што je орraiitinauii.ja ранохришЛанске црквс
у Илирику; коришНени су екуменски синоди као износ за интерпретащцу (Р. Братож). Палеографско] анализы латинских натписа на керамичким икоиама у
Виници пажн.у je посвстио Хр.
Меловски, A3Tyjyhn их у време
од IV—VI века, док je M. JoBHh
следио процес ишчезаваььа античких институту а на Балкану, посебно у области школства и
права.
За класичне филологе широко
пол>е рада на подруцу лингви
стике показало je сву разноврсност тема и обраЬене граЬе, посебно ономастичких и семантичких истраживан>а у области индо
европеистике (П. Илщевски, М.
Бузалковска-Алексаова и М. Тодоровип). Овом кругу саопштен>а
тематски npraïaAajy иски примери
професионалне терминолопце на
латинском jesHKy y BOJBOAHHH y
XVIII и XIX веку (М. Товановип),
Цицеронов кодекс у Имотском,
jeAHO до сада непознато Цицероново дело (H. Jypmimh), Аблатив
апсолутни у хрватским средн>овековним исправама (О. Перип),
„Етимолошки речник" 1ули|ана
Апостате (А. ПоповиЬ).
IIOAPY4JY неохеленистике први
пут су посвепена два саопштен>а
— „Виргишца" Димитрща Деметра, je3H4KO-ncTopnjcKH осврт Ве
сне HüjciKDiiuh-IC', рс\сц и О не
ким по.i ;i нама аугмента у новогрчком (М. Вукелип).
Осврт на саопштен>а са темама
из области кнзижевности хронолошки почин>емо рефератом Еле
не Колеве, KOJH ce односи на
Симонидов тетрагон или антрополошку симетрщу као савршенство стваран>а. Антнчка и класи-

цистичка Teopnja лирских жанрова била je предмет излагала М.
Флашара. Y питаньу су „маки песнички производи" српских к.\асициста из првих AeqcHHJa XIX
века.
Два саопигпльа имала су за
предмет просветител>ско дело Д.
Обрадовипа. M. CTOJaHoanh Aaje
синтетички преглед античког наслеЬа у списима српског просве
тителе и н,егове утицаje, како непосредно тако и посредно. В. Jeлип се послужио JCAHHM одломком из AocuTeja да покаже уле°
грчких реторскнх и стручних ра
справа у cpncKoj к№ижевности
окр 1800. — Заборавл>ену трагеAHJy „Едипос" Матще Шпорера
(1858) приказав je Д. MnxaJAOBiih,
док ce penemrHJa антике у српcKoj Ki-ыин XIX века осла!ьа на
граЬу из часописа ,Давор" и
„Браиково коло" (М. ДушаниЬ).
Антика као инспиращца у драмском делу Тордана Хаци Констан
тинова Цинота, македонског про
светителе, била je предмет саопштеаа Лз. Босатове, док су В.
Митевски и Весна Димовска своjc текстове посветили, на сличай
начин, шьижевном раду Григора
Прличева; први говори о ГригоpoBoj прил!ени хомерских епитета,
а друга прнказузе н>егов однос
према rp4Koj култури.
Ilojaee у HCOAaTHHCKOj кн>ижевности код нас осветлили су Б.
Главичип (Судбина Марулийева
л ¡еда »De humilitate et gloria
Christi«) и Даринка Невенип Грабовац (Aelius Lampidius Cervinus,
1463—1520), Б. IIlHJa4KH (Потоп
као метафора у делу Ивана Чесмичког), Е. Седа], Сибиле у
„Чети пророка" П. Богдашф
(1630—1689), староалбанског аутора.

Миодраг Crojanoeuh

Georges Castellan, HISTOIRE DES BALKANS, XIV—XX SIECLE, Paris,
Fayard, 1991, 532 str.
Кн>нга професора Кастелана
jecTe први прегледни уцбеник исTopnje Балкана написан и o6jaeл>ен на француском. Дошла je са

великим задоцн>ен>ем. Beh одавно
осепала се празнина за к-лппм
ооаквим делом на франкофонском noApy4Jy. Зато и AO4eKyjeMo
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