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цистика о догаЬа^има ко]и су се

збили 28—29. ма]а 1903. године у

Србщи'] (стр. 76—84), а Никола

Гавриловий, изврстан познавалац

српско-румунских веза у оквиру

некадашн>е Хабзбуршке монархи-

]е, нише о Плану о повека/ьу учи

тельских плата у Влашко-илирско]

регименти из 1824. године (стр. 85

—96). У чланку Арог1и1 1иг Ыгпг-

1пе Сап1ет1г 1а сиНига а11ог ро-

роаге ['Допринос Димитрща Кан

темира култури других народа']

(стр. 101—105), 1он Илщеску, Те-

мишвар, наслои да са посебног

гледишта осветли дело познатог

румунског писца и молдавског

кнеза с почетка XVIII века, а

Мирча Попа, Клуж, МотпеШе аЧп

соп1ас1е Шегаге $1 Нп^гзНсе го-

тапо-зХгЪе ['Неки румунско-срп-

ски кн>ижевни и ]езички контак

ти'] (стр. 145—154), указу^е на низ

непознатих по]единости из кул-

турних односа наших народа,

нпр., о неким мшшьен>има о До-

сите^у ОбрадовиЬу, о ощ)еку на

ших народних умотворина у Клу

жу пре сто година као и о при-

]атсл>ским везама и сарадњи из-

меЬу познатих лингвиста Сексти

на Пушкарщуа и Петра Скока.

Витомир Сударски, Панчево, пред-

ставио се овом приликом члан-

ком >Данчевац" ]ована Павлови

ча и меЬунационални односи (стр.

202—204), у коме указу]е на врло

прогресивна стремл>ен>а поменутог

листа током 1870. године.

Са подруч]а етнолопце Ница

Фрацила, Нови Сад, доноси врло

информативан рад Ыип1а 1а Со?1е1

?1 1п за1е1е Vес^пе ['Свадба у Ку-

штил>у иу суседним селима'] (стр.

65—75). Педагоги]а ^е заступлена

чланком Траиле Спариосуа, Вр;

шац, СггНса 1т>а{атт1и1и1 1ипЪИ

та1егпе $1 ипеХе 1егиИп(е те1ойо-

1о%1се йе тойегтгаге ['Критика

наставе матерн>ег ]езика и нека

савремена методолошка настсуа-

н>а'] (стр. 189—186).

Низ других прилога такоЬе да-

]е овом бро]у часописа врло ви-

соко место тако да, по свему суде-

пи, он умногоме превазилази уже

оквире интересовања Друштва ко-

]'е га ]е издало, 1е пружа могуп-

ност информащц'е читавом низу

посленика са разних хуманистич-

ких области, у првом реду са по-

друч]а балканолопце.

Момчило Д. СавиН

ВАЬЮШ 5ТШ1Е5.

В1апгша1 РиЬЛсайоп ог 1пе 1пзЙШ1е Гот Ва1кап §Шсые$. Vоште 17, 1.

ТпеззакянИ 1976.

Тематски бро] часописа Балка-

нолошког института у Солуну —

Ва1кап Згийгез 17,1 — доноси де-

сетак саопштен>а ко]а су грчки

научници поднели на МеЬународ-

ном скупу Словенске културе на

Балкону („Тпе 81аук СиНигез т

1пе ВаЦсапз"), одржаном у Варни

од 15—20. септембра 1975. Скуп ^е

организован под покровитегьством

ИЫЕ5СО-а као део щкуекта Сту-

дије словенских култура („ВшМез

ог 81ау1с Си11игез").

Прилози су разноврсне темати

ке; делом се односе на прошлост,

културу и друштвене односе Сло-

вена и Византще (П. Харанис:

Словени, Византща и исторщски

знача] првог бугарског кралев-

ства; Г. Т. Статис: ]оасаф Рилски

и н>егове „Ексегезе" у неколико

византщских композици]а). Следе

затим прилози о културним од-

носима балканских Словена са

грчким светом (З. Н. Цирпанлис:

]ура] Крижанип и н>егови одно-

си са грчким светом, т. А. Папа-

дрианос: Учены Грк Теоргще За-

харщадис и пегое допринос сло-

венско} писмености у XIX веку,

С. Кисас: Иконе „Менологиона" из

Козане, I. Тарнанидис: Компа-

ративни преглед листова „ЕрНё-

тёггз" и „Сербскща новини" ко^е

су 1791—1792 у Бечу издавали грч-

ка браЬа Маркидес Пул>у, К. А.

Макрис: Грчки бакрорезци у бал

канским землама у XIX веку, X.

К. Папастатис, О распростран>ено-

сти Харменопулосовог „Хексабиб-

лоса" у словенском свету). Ту су

и три прилога из истори|е цркве

(А. Ангелопулос: Димитрще Ца-

мис, Каратасис, К. Папулидис;
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Екуменски патрщарх Серафим II

и Руси, Христина Вулаки Зиси:

Иларион из Трнова и ренесанса

у Бугарско} у време прве декаде

XIX века).

Пажн>у читалаца, меЬутим, упу-

Ьу)емо само на саопштен>а 3. Па-

падрианоса, I. Тарнанидиса и С.

Кисаса ко]и управо на]више и ра-

светлюва^у неке гоуединости из

области српско-грчких културних

односа.

— тоанис А. Пападрианос, Упе

ни Грк Георгще Захарщадис и

гьегов допринос словенско) писме-

ности у XIX веку (стр. 79—91).

Грци и Цинцари у северозапад-

ннм словенским кра^евима и њи-

хов допринос друштвено-политич-

ком, економском и културно-про-

светном животу балканских Сло-

вена, посебна су област научних

интересовања грчког балканолога

тоаниса Пападрианоса. Тако ]е и

расправа на ко]у овде указу]емо

само ]едан од н>егових бро^них

прилога из области компаратив-

них проучаваню српске и грчке

щюсвете.

Да би што потпунще приказао

Захарщадисов допринос словен

ско] писмености и култури, Папа

дрианос на]пре говори о среднии

у ко^' ]е грчки просветител, жи

вее, дадЬи и неколико основних

биографских података н>егових.

О Захарщадису, меЬутим, не по

стов ^ош шцедна колико-толико

потпуна монографща, па ]е истра-

живач био принуЬен да одговори

на многа питала из живота и

плодног стваралаштва овог обра-

зованог Грка. Аутор ^е морао да

пабирчи биографске податке о За-

хари]адису из његових предгово-

ра, посвета и напомена уз жуеди-

не кн>иге. Тако на првим страни-

цама у посвети књиге „Зерцало

супружества, то ]ест: Плутарха

Хероне]а Слово о должности су

пружества ... В Будиме граде . . .

1808." сто.)и да ]е превод учињен

од „Георгща Захари]евича из Те-

салще". И о свом месту роЬен>а

поуздано сведочи опет сам Захари-

)адис. У прологу дела „Славенска

граматика". Будим 1832, стр. VIII,

доноси да ^е роЬен у тесалщском

граду Тирнаву, 26. .}ула 1778. Шко-

ловање започето у Трикали наста-

вио ]е у Земуну, на]пре свакако

код приватних учителю, а онда од

1799. године и у неколико година

раните основано] грчко^ школи,

у ко]о] ]е доцни]е и учител> био.

У ову школу децу су слали не

само Грци веЬ и Срби, МаЬари и

Германи из Земуна, Београда и

других места. Свакако }е и то те-

дан од разлога што ]е Захарща

дис припремио дво^езички речник,

об]авл>ен у Будиму 1803, под упо-

редним насловом на грчком и сло

венском ]езику— „Ле^ьх^ Роцайсо-

рХаЗьтхоу . . . Речник греческо-

-словенски в ползу словеносерб-

ского ]уношества . . .

Захарщадис ]е на месту учите

л>а грчке школе у Земуну остао

све до 1806, да би се веЬ 1810. по-

ново вратио настави у исто] шко

ли. Кразем 1820. или почетком

1821. Захарщадис прелази у срп-

ску школу у Шапцу, где преда]е

словенску граматику. Била ]е то

прилика за овога образованога Гр-

ка да се огледа у састав.ьању при-

ручника и уцбеника за српску мла-

деж. Можда га ]е ова помисао,

како нам изгледа, и повукла да

преЬе у Шабац. Овде ]е 1824. го

дине, на нереформисаном ]езику

и правопису XIX века, саставио

„Руководство к славенско] грама-

тици содржаште правоглаголани-

]е, гласоударенще и правописани-

]е на употребленное часловаца и

псалтираца"; у Будиму, словима

крал.. Свеуч. пештанског 1830. и

две године доцни]е штампани уц-

беник „Славенска граматика со-

держашта етимологщу и синтак

сис".

Где се Захарщадис настанио

по одласку из Шанца ни|е позна-

то. Зна се само да се 1830. године

налази у Београду, али немамо

сведочанства ни о његавом борав-

ку у овоме граду. тош се зна са

мо да ]е од октобра 1835. до 1840,

дакле пуних пет година, био учи

тел> у грчко] школи у Бечу. Куда

]е отишао после тога, где ]е и ка-

да умро немамо података.

Упоредо са наставом Захарща-

дис ]е, како смо то узгред пратн-

ли, све умне снаге употребио и на

писање уцбеника и приручника,

посебно на превоЬен>е хеленских

писана: Плутарха, Исократа и Лу

кщана иЗ Самоса гс.

http://www.balcanica.rs



254 Ва1сагаюа X

ВеЬ 1807. године Захари^адис

преводи „с греческога на славено-

сербски ]език" — Два сов]етител-

на слова Плутарха Хероне]а о во

спитании дете] и Исократа ре-

тора о благонравщи ]уности, док

^е превод Лукщана уследио после

готово три децетце.

— 1оанис Тарнанидис, Упоре-

дно проучавање новина „ЕрНегпё-

пз" и „Сербскща новини" ко)е

су у Бечу издавала грчка браЬа

Маркидес Пул>у, у току 1791—

1792. (стр. 115—122). — Полазепи

од анонсе ко^у су издавачи кра

зем 1790. године упугили читаоци-

ма и у ккуо] сто]и н>ихова намера

да изда^у новине упоредо на грч-

ком и српском ]езику, аутор при-

лога подсеЬа да се „БрЬётпёпв"

доиста по]авила 31. децембра 1790.

док су се новине на српском ]е-

зику ^авиле под именом „Сербски-

}& новини" тек 14. марта следепе

— 1791. године. Од тада се нови

не на оба ]езика ]авл>а]у истовре-

мено, сваког уторка и петка, све

до 10. децембра 1792. Исте године,

28. децембра, уредништво српских

новина преузео ]е Стефан Нова-

ковиЬ наставл>а] уйи да их изда]е

под новим именом „Славено-серб-

сюца в]едомости". Овде ]е аутору

промакла ^една свакако сасвим

случала омашка да ,Де ]ошт1а1

зегЬе разза зоиз 1а сМгесйоп с1и

зегЬе 81о)ап Ыочакопс" (стр. 116);

утолико пре што испод текста у

белешци 5 сто]и Стеф. Новако-

виЬ . . . према овде наведено] ли-

тератури, посебно према ауторо-
во] юьизи — ТА •гсрорХ'^цл'са тле

МтгтронбХа*; КарХо(кх(ьм хат4 т6V

Ш' а1й\«х ха1 6 1ован Ра]иЬ (1726—

1801), (стр. 95).

Указу]уЬи затим на бро]не ме-

Ьузависности „Сербскша новини"

у односу на грчке „ЕрЬётёлк"

3. Тарнанидис заюьучу^е да ова-

кав начин упоредног издавања но

вина представ.ъа интересантан

феномен у животу две]у етничких

група на кра]у XVIII века.

У прилогу С. Кисаса, Иконе

„Менологиона" из Козане (стр.

93—113) презентиране су четири

мале иконе са два лица из збир-

ке Народне библиотеке у Коза-

ни. После описа икона следи ра

справа о представама иконограф-

ски посебно занимливим, а затим

и нека запажања о техници из-

раде икона. На основу словенских

натписа и на основу по]единости

уметничког метода израде, иконе

се приписку Христофору Жефа-

ровиЬу, ]едном од на^вейиx умет-

ника на Балкану у прво] половини

XVIII века. У ствари, иконе из

Козане сликане око 1730, чине

на]стари]е ЖефаровиЬево дело.

Миодраг СтощновиК

ЕМХОЬОРЕГЯА 15ТОККХЖАИЕ1 КОМАКЕ$Т1

ЕсИШга $Шп$Шса §а епсю1оред^са, Висиге^й, 1978.

По]ава Енциклопедще румун-

ске историографще у издању На-

учне и енцлклопеди]ске издавачке

купе у Букурешту (1978) представ

лю знача]ан научни и издавачки

подухват и догаба].

Ова] рад ]е припремио колек-

тив аутора на челу са универзи-

тетским професором др Штефаном

Штефанеску-ом, дописним чланом

Академи]е наука СР Румуни]е.

На 470 страна Енциклопеди]а

приказу]е исторщску мисао (ис-

торичаре, дела, институцдце) од

тренутка 1ьене по]аве и афирма-

ци]е, а односи се на целокупно

румунско подруч]е — како то

оцењу]е проф. Штефанеску у увод-

ном делу, у коме се да]е и кра-

так преглед разно ] а румунске ис

ториографще.

Об]авл>иван>е Енциклопедще ру

мунске историографще, дело за

ко]е се веЬ давно осеЬала потре

ба, представл>а запста научни до-

гаЬа] од прворазредног знача]а.

Ово тим више што ]е то први

обимнщи и потпунщи рад ко]и

обухвата разво] румунске исто-

риографске науке. Истина, у про

шлости ]е изашло више студи]а

и радова ко]и су били посвепени

румунско] исторщско] мисли, при-

казиван>у по | един их знаменитих

румунских историчара, а об]ав-

л>ени су и вредни радови о исто

http://www.balcanica.rs


	Front Cover
	Никола ТасиН, Територщално, културно и хронолошко разграничен>
е 
	Срболуб Живановик, Апсолутна старост скелетних остатака Крома- 
	Уо)Ыа\> М 81Ш1с, Оп Спегшса1 согпрозШоп оГ Котап соррег, Ьгопге 
	Димитров Стефановик, Неки аспекти испитиван>а словенских пара- 
	Драголуб Драго]ловик, Дуализам среднювековних ]еретика 
	Драгослав Антонщевик, Византщске брумалще и савремене маски- 
	Верена Хан, Трговина дубровачким стаклом у ]ужно] Италики 
	Миодраг Сто}ановиН, Грчке народне песме у српском преводу 
	1ован Ф Трифуноски, Сточарство на планини табланици 
	Талиб Шлмво, Бамил-паша у Босни и Херцеговини у 1853 години 
	Душан Лукач, Дилеме Сгсуадиновипеве сгомьне политике у време 
	Олга Зиро]евик, Дивна Бурип-Замоло, Београд као орщентална ва- 
	Душан Лукач, В К Волков, Мынхенский сговор и балканские стра- 
	Димитрще Е СтефановиН, Е В1апоуа, Ые]з1аг$1 51аго&1оуёпзкё Ьо- 
	Глигор Попи, Енциклопедща румунске историографще — Епсю1о- 

