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Culegerea de studii (titlu tradus: Sârbii în civilizaţia europeană) edide Institutul de StrJdii Balcanice (editori: Radovan Samardzic şi
Milan Duskov, directori: Roman Vehovec şi Nikola Tasic) reprezintă o
selecţie a celor mai importante prelegeri susţinute în perioada ianuarieaprilie 1992 de către cercetătorii de la prestigiosul institut belgrădean
în colaborare cu Biblioteca Orăşenească din capitala Serbiei. Iniţiativa îi
aparţine lui R. Samardzic, iar ideea unei conferinţe axată pe această
temă s-a născut pe parcursul simpozionului de la Himmelsthi.ir (în 1989,
la sediul Eparhiei Ortodoxe Sârbe pentru vestul Europei). Dar fiindcă
evenimentele politice din Serbia au împiedicat organizarea unei asemenea manifestări ştiinţifice, conţinutul volumului de faţă s-a rezumat doar
la ciclul de prelegeri menţionat mai sus şi care se adresează studenţilor
tată

şi deopotrivă personalităţilor ştiinţifice.
Cel mai mare spaţiu din volum, constituind

o secţiune introductivă
este rezervat istoriei Serbiei în contextul european: de la articolele lui
R. Samardzic, care urmăreşte permanenta revoltă a aristocraţiei de-a
lungul secolelor până la textele lui Milos Blagojevic, Dragoljub Dragojlovic, Slavko Gravilovic şi Veselin Djuretic, acesta din urmă tratând
impactul ideologiei politice a secolului al XX-lea asupra condiţiilor actuale a etniei sârbe. Se cuvine să remarcăm studiul lui S. Gavrilovic
despre participarea sârbilor din Ungaria, Slovacia şi Croaţia la luptele
antiotomane (sec. XV-XVIII), în acest studiu fiind menţionată şi populaţia din Transilvania şi Banat, precum şi campania împotriva turcilor condusă de Mihai Viteazu.
Cele două direcţii de influenţă dinspre arta sârbească către cea europeană şi invers sunt prezentate în cadrul a patru articole. Astfel,
Vojislav D. Djuric şi Vojislav Korac tratează arta medievală sârbă din
Europa, relaţiile dintre Bizanţ şi vestul european, iar Dinko Davidov descrie renaşterea artei sârbeşti din veacul al XVIII-lea, în timp ce Miodrag
B. Protic înscrie problemele artei contemporane sârbeşti în cadrul dichotomiei eticului şi esteticului.
Problemele lingvistice şi literare sunt tratate de Irena Grickat-Radulovic, Miroslav Pantic şi Predrag Palavestra, importanţa acestor studii
reclamând chiar un volum special.
Secţiunea finală a volumului acoperă domeniile: filosofie (Andrija
Stojkovic), cultura populară (Dragoslav Antonijevic) şi legislaţie (Djurica
Kristic). Cele trei texte dezvăluie legătura dintre moştenirea culturală,
ştiinţifică a Serbiei şi formarea civilizaţiei sârbe, reliefând astfel largi
posibilităţi pentru viitoarele investigaţii.
Destinat atât cititorilor autohtoni cât şi străini, volumul este tipărit
in condiţii grafice deosebit de elegante, asigurate de firma Nova (Studio
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Design). Nivelul ştiinţific al tu'.uror studiilor, tematica interesantă, dar
modalitatea diversă de abordare a &cesteia recomandă de la sine această
culegere. De altminteri, ea se adaugă altor lucrări importante, aparţi~
nând lui Nikola Tesla şi Mihailo Pupin, Mika Petrovic Alas, Milutin
Milankovic şi Jovan Cvijic, care au tratat contribuţia sârbilor la desă
vârşirea disciplinelor ştiinţifice.
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