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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
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рижском стваралаштву у разним

раздобл>има. МеЬутим, ранизи су

радови само припремили терен за

издаван>е ]едне потпуне историо-

графи]е — дело од знача]а како

за румунску исторщску науку, та-

ко и уопште за европску историо-

графщу.

Енциклопедща румунске исто

риографив }е подел>ена на шест

делова, односно поглавл>а. Прво

поглавл>е под насловом Лично

сти }е на]обимни]е. Ова] део ]е

природно и на]богати]и и посве-

пен ]е румунским историчарима.

Сем историчара по струци, у Ен

циклопеди]и су обухваЬени и пре-

зентирани и на]знача]нщи истра-

живачи у области уметности, кн>и-

жевности, науке, технике, медици

не итд. Укупно су приказане ми-

кробиографще око хшьаду истра-

живача-историчара са целе тери-

тори]е данашвье СР Румунще.

Део посвепен историчарима

обухвата: а) биографске податке

о сваком приказаном историчару

и н>егов истраживачки домен; б)

кратку карактеристику научног

рада сваког шуединог истражива-

ча и н>еговог научног дела; ц) би-

блиографски избор главних радо-

ва, обзавл>ен до почетка 1976. го

дине; д) библиографщу ко]а се

односи на дотичног историчара.

Колектив аутора пружа нам

богату ризницу разво]а румунске

исторщске науке прёзентирањем

великог бро]а истраживача у об

ласти историке, научне дисципли

не ко]а бележи снажан успон у

годинама изградн>е сощцалистич-

ког друштва.

Други део „Институци]е" обу

хвата податке о установама чи]а

]е делатност везана за научно-ис-

траживачки рад и за популари-

сан>е знан>а из области истори]е.

Ради се о удружен>има, друштви-

ма и институци]ама из прошлог

века па све до наших дана, а чи-

]и ]е допринос напретку румунске

историографив несумн>ив. Може

се констатовати посто]ан>е великог

бро]а научних установа ко]е се

баве истори]ском проблематиком,

што потврЬу^е културно-научни

знача] ових институци]а за свеу-

купни разво] историографи]е.

Писци енциклопеди]е да]у нам

и кратак исторщски приказ гауе-

диначно сваке институци]е, н>ен

организациони облик, основне де-

латности, публикаци]е, рани]е и

садаппье руководство, сарадн>у са

другим установама и друге инте-

ресантне податке.

Посебан интерес представлю

поглавл>е Извори, ко}е обухвата

истори]ска документа и сведочан-

ства о целокупном политичком,

друштвено-економском и култур-

ном животу румунског друштва.

Велике збирке исторщских доку-

мената свих врста (дипломатске,

правне, епиграфске и др.) обеле-

жава]у драгоцена остварен>а ру

мунске историографи]е и у обла

сти прикушьаню исторщских из-

вора,

За истраживаче у области ис-

торщских наука од велике кори-

сти ]е и поглавл>е Инструменты

за рад; ово поглавл>е пружа ис-

траживачима сва нужна и неоп-

ходна помоЬна средства за исто

рийка истраживан>а (библиогра-

фще, каталоге докумената, хроно-

лошке показател>е, инвентаре ар-

хивских фондова, упутства за рад

у архивским институци]ама, ру-

кописе у библиотеци Академще

СР Румуни]е итд.).

У делу под насловом Перио

дика обухвапени су истори]ски

часописи, годшшьаци, анали и ча-

сописи за археологщу и музе]ске

установе, како из прошлости, та-

ко и из на]нови]ег времена све

до наших дана. Они су приказа-

ни хронолошким редом. Неки су

исторщски часописи об]авл>ени на

француском ]езику, а има их и на

]езицима народности ко]е живе

на тлу Румунще (на немачком и

маЬарском ]езику). Као и прет-

ходно поглавл>е, такоЬе и ова] део

енциклопеди]е ]е од посебне ко-

ристи за историчаре-истраживаче.

Последн>е поглавл>е, ко]им се и

завршава Енциклопедща румун

ске историографще, носи наслов

Синтезе. Колектив аутора да]е

оцене о на]важни]им делима ко-

)& има]у знача] синтеза, а ко]а

се односе како на истори)у ру

мунског народа тако и на општу

исторщу. Ова] део садржи и ра-

дове рани]их познатих румунских

историчара, као и радове-синтезе

чи]и су аутори из редова припад-

ника народности (особито на не
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мачком ]езику). Од великог су

значака радови новнуег датума ко-

]и се односе на исторщу Румуна,

]ер омогуйава]у дубл>е упознава-

ње разво^а друштва на територи-

]и данашн>е суседне и прщател>-

ске Румуни]е.

Несумн>иво да рад овакве вр

сте захтева велике напоре и да ]е

ова] сложени подухват могао да

оствари само веЬи колектив ау-

тора ко]и позна]у румунску исто-

риографщу. Природно да ни]е мо

гло увек да се да]е тачна оцена

у погледу знача]а историчара ко-

щи ]е окарактерисан, ]ер се дого-

дило да се неким историчарима

посвеЬивала веЬа пажню и дато

им $е више простора, него други-

ма ко]и су то, можда, у веЬо] ме

ри заслужили. Истина ова] недо-

статак }е тешко избеЬи у ]едном

тако сложеном и свеобухватном

раду, на чщем издаван>у ]е сара-

Ьивало 22 истраживача, веЙином

из Букурешта. Критерщуми оце-

н>иван>а по]единих личности нису

могли да буду увек истоветни,

]ер су дати од великог бро]а са-

радника ко]и се и меЬусобно по

много чему разлику^у. Као недо-

статак може се сматрати и чин>е-

ница што су из библиографще

неких историчара изоставл>ени не-

ки важтци радови, а ко]и би за

служили да буду свакако цитира-

ни у ,,Енциклопедоци".

У целини, Енциклопедща ру-

мунске историографще представ

лю издавачки подухват од изван-

редног знача]а и користан рад за

све оне ко^и се баве исторщским

истраживан>има. Енциклопедща

нам пружа могупност да се са ла-

коЬом упознамо са истраживач-

ким резултатима у области исто-

рще и друштвених наука; она

нам, истовремено, пружа орщен-

тащцу и представлю корисно

средство у раду на истраживан>у

исторщске прошлости и румун-

ске цивилизацще уопште.

На кра]у, Енциклопедща ру-

мунске историографще може ко

рисно да послужи и ]угословен-

ским историчарима, ]ер им пру

жа информащце о многобро]ним

студи]ама и радовима ко]и садр-

же драгоцену граЬу о румунско-

-словенским везама и уза]амно-

стима из дагье прошлости, као и

историйка сведочанства о за]ед-

ничко] борби румунског и ]угосло-

венског народа у раздобл>у модер

не и савремене исторще. Посебно

Енциклопеди]а може корисно да

послужи во]воЬанским историча

рима, ]ер она садржи многе ра-

дове и студи]е ко]и се баве про

блематиком прошлости данаппье

Возводине.

Глигор Попи

СИМПОЗШУМ „СЕОСКИ ДАНИ СРЕТЕНА ВУКОСАВЛ>ЕВИКА", V,

За]едница основног образовала, Прщепол>в 1978, стр. 304

Веп пола децетце, сваке годи

не, одржава се занимл>иви и ко-

рисни скуп о многоструким ас-

пектима живота ]угословенског

села, инспирисан делом Сретена

Вукосавл>евиЬа. Штавише, из го

дине у годину тематика у рефера-

тима се проширу]е и обухвата и

друге сродне и дагье дисциплине

и проблеме, а не само оне ко]и

спада]у у уже схвапену социоло

ги]у нашег села. Ова] успели ре-

гионално организовани скуп окуп

лю читав низ сарадника из раз-

них републичких центара а, што

посебно треба подвупи, радови са

скупа редовно се и одмах штам

пу.

Ове године ]е тематика скупа

била подел>ена на три дела: први

се односио на дело Сретена Ву-

косавл>евиЬа и социолошку про

блематику села посматрану из са-

временог угла; други на сеоску

општину кроз векове, а треЬи на

милешевски кра] у ширем смислу.

У првом делу су дати исцрпни

и аналитички прикази совдцалис-

тичког преображала села (Ни]аз

МусабеговиЬ, др Д. МарковиЬ и

други), док су у другом делу за-

пажени радови професора Симе

НирковиЬа „Сеоска општина код

Срба у Средњем веку" и професо

ра Петра ВлаховиЬа „Село као

за]едница у ]угозападно] Срби]и".
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