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материјалот од најновите раскопки во Теба, објавен во ова перфектно 
подготвено и педантно технички стокмено издание на В. Аравандинос, 
Л. Годар и А. Сакони. Тоа служи како одлично дополнување на из- 
данијата на глинените архиви од Кнос (COMIC), Пил, Микена и други 
центри, па затоа ниедна универзитетска библиотека и ниеден институт 
за антички студии не би требало да остане без него.

Петар Хр. Илиевски 
Кеј „13 ноември“, 20, Скопје

MOURAVIEV SERGE N., (textes réunis, établis et traduits par), 
Héraclite d'Ëphèse. La tradition antique & médiévale. A.Témoignages et 
citations. 2. De Sénèque à Diogène Laërce. Academia Verlag, Sankt Augustin, 
2000, pp. 259-624, 8°.

Bo минатиот број на Жива Антика (том 49(1999)213-215) беше 
најавена првата книга од капиталниот проект HERACLITEA на Сергеј 
Муравјев, посветен на делото на Хераклит од Ефес и неговата 
рецепција низ вековите. Со оглед на тоа што тогаш беа истакнати 
целта, содржината, обемот и методите на проектот, овојпаг имаме 
намера само да информираме за појавата на втората книга.

Како што е истакнато во поднасловот, делово што го пре- 
зентираме претставува продолжение (оттаму и пагинацијата е дадена 
во продолжение), односно втор дел од започнатиот критички преглед 
на сведоштва и цитати од делото на Хераклит, придружени со 
паралелен превод на француски јазик и обемен критички апарат. 
Меѓу обработените извори (автори) ќе ги издвоиме: Л. А. Сенека, М. 
Антонин Аврелиј, Доксограф („Аетиј“), Плутарх, Апулеј, Александар 
од Афродисија, Климент од Александрија, Секст Емпирик и Диоген од 
Лаерта.

Поздравувајќи го вонредниот напор на С. Муравјев да му 
овозможи на научниот свет да го проучува Хераклит врз основа на 
темелно критичко издание, останува да потсетиме дека ja очекуваме 
појавата на следниот оддел В (Textes. Allusions et imitations), како и на 
одделот С (Commentaire).

Витомир Митевски 
Философски факултет 

Скопје

BOGOLJUB ŠIJAKOVIĆ, Bibliographia Praesocratica. A Bibliograp
hical Guide to the Studies o f Early Greek Philosophy in its Religious and 
Scientific Contexts with an Introductory Bibliography on the Historiography of 
Philosophy (over 8,500 Authors, 17,664 Entries from 1450 to 2000). Les Belles 
Lettres, Paris 2001, pp. 700, голем октаво.

Непосредно пред заклучувањето на 51. годиште на Жива Анти- 
ка ja добивме од авторот оваа обемна книга која според своето зна- 
чење и полезност за науката заслужува без одлагање да биде претста- 
вена пред научната публика.


