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ВОЈИСЈ1АВ JEJIHTi, А нш ичка u сриска реш орика . Београд 
2001; стр. 228.

Н асловот Ант ичкат а и српската рет орика  обединува 28 
научни и стручни трудови на класичниот филолог, професор 
Војислав Јелиќ, од кои повеќето веќе претходно објавени во перио- 
дот од 1985 до 2000 година, но, за ова издание, во зависност од потре- 
бата, доработени. Издавачкиот потфат да ce обединат овие трудови, 
заедно со уште неколку претходно не публикувани, во една книга 
постигнува барем две позитивни цели: трудовите претходно објавени 
во разни зборници и научни списанија да станат достапни за чита- 
телите на едно место и да оформат една поширока тематска целина 
во која можат да остварат поинаква интертекстуалност, a со самото 
тоа, да станат „други“ текстови.

Во редоследот на трудовите може да ce препознае извесно 
нивно групирање според проблемската сродност, но јасно разграни- 
чување нема, зашто во основа прашањата што ce проблематизираат 
ce дел од една дисциплина; реторската терминологија, стилистиката, 
теоријата на преведувањето, епистолографијата, теоријата на кни- 
жевните видови.

Првиот труд, Патиштата на Грчката реторика  (9-14), на из- 
весен начин претставува воведна расправа која ги најавува релациите 
на античката и српската реторика кои ce испитуваат во оваа книга. 
Имено, авторот, на различни рамништа и по разни поводи, го отвора 
прашањето: по кои патишта стасувала грчката реторика (римската е 
само пренесувач) до српското училиште, до српските книги и до срп- 
ските автори од 18 и 19 век, или, како ce создавала српската реторска 
традиција.

Текстовите кои ce пред нас поседуваат извесна привлечност и 
заводливост со својата методолошка транспарентност. Истажувачка- 
та постапка започнува и ce одвива пред очите на читателот; авторот 
го отвара прашањето, доколку е потребно прави претходни испиту- 
вања и договори, најчесто поврзани со содржината на некој термин, 
a потоа, подготвено го разгледува отвореното прашање, размислу- 
вајќи „гласно“, при што не ретко прави намерни застранувања за да 
ja провери претпоставката, или да го потврди заклучокот.

Сметајќи го за темелно прашање на научната артикулација 
авторот речиси во сите трудови, или како основна тема, или како дел 
од истражувачката постапка на некој друг проблем, промислува не- 
кој реторски термин, и тоа компаративно во аничката и во српската 
реторска и литературна традиција. На ваквите истражувања им ce 
посветени неколку трудови: Красноречие-реторика-поетика (15-22), 
Ракописните рет орики на српско-латинските училиш т а во Карлов- 
ци (23-29), Нашата прва „славјанска“ реторика  (30-38), Схима и 
троп во нашата реторика  (39-58), Елементи од античката рето- 
рика во прирачниците на нашите рет оричари од 19 век (59-71), Ти- 
пови на усвојување на Грчките реторски термини (72-78), Српската 
реторска т ерминологија во свет ло на конт раст ивнит е истражу- 
вања на јазикот  (79-86), Некои иновации на Стерија во терминоло- 
Гијата (87-91) и Ант ропопат ија-чјеловекост раст ије  (92-97). По- 
следниот во низата наведени трудови заслужува посебно внимание.
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Имено, co идентификувањето на, досега малкупознатите антички 
основи на терминот „чјеловекострастије“ од српската реторска тра- 
диција, овој труд има свој значаен придонес во проширувањето на 
европската реторска терминологија.

Друга група на текстови во оваа книга обединети ce околу 
еден, легитимно антички, облик на книжевен израз, за кој авторот 
открива релевантни следбеници и во српската книжевна пракса. 
Станува збор за епистолографијата чие споредбено разгледување во 
низата текстови кои следат го најавува трудот со наслов Ант ичка и 
српска епистолографија  (113-120).

За некои прашања од теоријата на поетичките видови (жан- 
рови) ce расправа во Аф т ониј и морфологијата на философската и 
на научната расправа во српската книжевност од 18 и 19 век (177- 
182), во М итот и Говорничката пракса во доцната антика (183-191) 
и во Библискиот  текст како testimonium veterum (192-200).

Во оваа книга едно тематско јадро ce формира околу стилисти- 
ката. Меѓу неколкуте трудови посветени на прашања од оваа област 
е и расправата која за првпат ce публикува токму во ова издание; ста- 
нува збор за трудот Групи од фигури-во низи и поединечно-кон  
ст илист ичкит е истражувања на Лука Зима (207-215).

Овој избор на текстови завршува со критички осврти на две 
скорешни изданија од други автори, чија содржина е само повод и 
инспирација за самостојно промислување на авторот Војислав Јелиќ 
на некои реторски и поетолошки елементи.

Иако претходно објавени, со исклучок на неколку, овие тру- 
дови вака распоредени спонтано и природно градат единствена це- 
лина која на читателот му открива релевантни податоци од антич- 
ката и од српската реторика, методолошки го мотивира и за 
истрачувачка работа го инспирира.

Весна Томовска-М итровска  
Философски факултет 

Скопје

INGRID HOHENWALLNER, Antikerezeption in den Gedichten Bertolt 
Brechts. “Bibliopolis”, Möhnesee 2004; стр. X, 308.

„Иако името Бертолт Брехт обично ce поврзува со термини од 
типот епски театар и дијалектика  или, пак, е заштитен знак на ве- 
лики драми, како што ce Мајка Х раброст , или Галилео Г алилеј, 
авторката ce обидува кон ова да придодаде некои особености на де- 
лото на Брехт, особено на неговите песни...“, вака на кориците изда- 
вачот ja претставува книгата Рецепцијата на антиката во песните 
на Берт олт  Брехт  од Ингрид Хоенвалнер најавувајќи откривање на 
една, за многумина не многу позната, димензија на делото на овој 
славен автор.

А нтичкото наследство во делото на Брехт, прашање кое и 
претходно го привлекувало истажувачкото внимание на класичните


