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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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Критике, при к a. in,

кн>игу професора Кастелана са
особитом пажн.ом.
Професор Жорж Кастелан годинама се бави исторщом Балкана. Познат у свету историчара
као HaJHCTaKHyraJH француски
стручнлк за питан>а прошлости
jyroHCTO4He Европе, он je cBoja
сазпатьа и искуства парад преточио у општу кн>игу ncTOpuje
Балкапа. Господин Кастелан био
je професор на Париском универзитету (Paris III) и током читаве децетце директор Инсти
тута за opnjeHTaAHe студще y
Паризу (INALCO). Многи млади
историчари били су »егови гости
и уживали метопу noMoh на своJHM истраживачким и студэдским
путован>има у Францускоз.
Кн>ига Историка Калкана покрива огромно исторщско раздобл>е од шест векова. Дело je
подел>ено у две велике целине:
Балкан у осмапско] епохи и Бал
кан у доба национализма. Ктьига
почип.с османским осва|ап,нма
Балканског полуострва и прати
судбину овог noApY4Ja Европе све
до Kpaja Другог светског рата. У
самом уводу enoje кн>иге госпо
дин Кастелан се летимично осврнуо и на предтурску ncropHJy
Балкана од антике до средн>ег
века.
Први део кн>иге бави се паралелно HCTOPHJCKHM pasaojcM caмог Турског царства и Балкана
као »еговог саставног дела, треTHpajyhH OABOJCHO гю|едине националне и територщалне целине.
Аруги део овог дела чини национални и државни развитак
CpÖHJe, Румугаце, Бугарске, Грчке и Албагоце и Црне Горе дат
гоцединачно и у хронолошком
реду.
Проценэд'упи кн>игу професора
Жоржа Кастелана може се утврдити да je она писана у духу
HCTOpnjcKor прегледа. То je уствари ¡слан уцбеник балканске
историке наменэен више uinpoKoj
публици франкофонског подручja него cneuHJaAHCTHMa y OBOJ
области. Вешто избегава]упи сва
осетл>ива питанл у cлoжeнoj и
противречжх) прошлости Балкана,
професор Кастелан као да шце

295

ни желео да улази у на^комплиKonaiinje проблеме балканске нсTopnje. Он се залово.ыю општим
сазнан>има углавном прихваЬеним
у западноj HCTOPHJCKOJ литератуSi, на првом месту, aMepH4Koj.
Majyhn пред собой, пре свих,
дела oGjai!A>ena на енглеском у
САД (Leften Stavrianos, The Bal
kans Since 1453 и Barbara Jelavich,
History of the Balkans) аутор ове
Kii.iire HHJe ocehao потребу да
HcrpajKyje далл и дубл>е.
Листа извора и литературе,
као и научни апарат наведен
у OBOJ юьизи такоЬе noTBpbyje
пишчеву намеру да остане у оквирима HCTopnjcKor прегледа.
Yглавном ce ocAaibajylm на обjaBA>eHe изворе у sanaAHoj историографщ'и и то, у rajeehcM
6pojy cAy4ajesa дела општег исTopHJCKor карактера, господин Ка
стелан je узео као CBOJ цил> пре
писаае зедне целовите исторще
Балкана него проблемски истраживачки рад.
Аутор се, у исти мах, клонио
и великих истори)'ских синтеза и
jacHHX научних оцена. ЬЬегова
кн.нга не npeTeHAyje да пружи
иска нова, епохална открипа. Она
je остала у домену познатога, али
je, истовремено, учинила да франкофонско тле бол>е упозна истоpnjy Балкана.
Треба, на Kpajy, напоменути
да je господин Кастелан cßojy
Исторщу прекинуо завршетком
Другог светског рата и да HHJC
улазио у последн.их четрдесет пет
година бурне исторще ¿угоисточне Европе. Тиме je, joui JCAHOM,
избегао да улази у контроверзе
савремене балканске истори]'е.
Писана ученим француским jeзиком и свежим стилом, прайена
очигледним познаванием опште
ncTopnje Балкана и нескривеним
симпатп|ама за европски jyroисток и н.егову судбину, дело
професора Кастелана свакако заслужу^е нашу пажн>у и похвалу.
Све остало може бити предмет
да/ьих истраживан>а и размишл>ан>а. И на Балкану и у Европи.
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