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Прикази, критике, извештаји
гьегов снажан утицај током по
след1ьих векова); 3) речи чије се
порекло може објаснити како ла
тинским тако и француским или
италијанским етимоном; 4) речи
које имају у основи старогрчке
елементе и које улазе у лексичко
благо већине европских језика.
Трећа група, у којој се говори
о речима насталим на терену, не
представлю тешкоће, јер је реч о
коренима који су регистровани у
првим двема групама.
На крају је дат попис етимолошких речника и приручника
које су аутори користили при састављању ове књиге.
Истичући да су нека неслагања изнета једино као доказ да
смо пажљиво анализирали стране
овог приручника, а не и да изазову дискусију или полемику, сматрамо да је потребно поновити
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општи утисак о овом речнику: он
је превазишао скромну намену
коју су му аутори дали, и поред
тога што је презентиран без одговарајућег научног апарата, чега
су његови састављачи свесни. Биће нам јасно какав и колики труд
треба уложити у етимолошки реч
ник ако се подсетимо да је ерпскохрватско језичко подручје до
било такву публикацију тек недав
но, захваљујући романисти и балканологу Петру Скоку, који је
прикупио обиман материјал, али
није успео да га дефинитино сре
ди и изда за живота. Више критичних оеврта и допуна овог реч
ника, који су се у међувремену
појавили у разним часописима,
бесумње га нису лишили вредно
сти.
Момчило Д. Савић

В1В1ЛОСКАПЈА РЈШОУА О МАКСФМОЈ КШ12ЕУЖ>5Т1, кпј. II—V
багајеуо 1974—1979.
Од 1972. године, када је штамжевног севера" (Суботица), „Миспана прва књига, приказана и на
ли" (Београд) и „Српског књижевстраницама нашег часописа, у Саног гласника" (Београд).
рајеву је објављено још четири
Бурица Хуњак аутор је четвртома библиографије о народној
те књиге (1977). Обрађена су два
књижевности. Основна класификачасописа: „Нова Европа" (Загреб),
ција грађе иста је као и у првој
и „Прилози за књижевност, језик,
књизи. Найме, задржане су три
историју и фолклор" (Београд).
веће целине: епско народно пјесУ петом тому (1979), аутор је
ништво, лирско народно пјесништМуниб Маглајић, презентирани су
во, страна народна књижевност,
радови о народној књижевности
а у оквиру сваке од њих извршеиз следећих часописа: „Бехар"
на је подела зависно од садржаја
(Сарајево), „Нови бехар" (Сарајечланака који су обрађени. Тако
во), „Гајрет" (Сарајево), „Развису у другој, трепој, четвртој књитак" (Бан.а Лука), ,Д1рилози проузи засебно издвојене пословице, у
чавању народне поезије" (Бео
другој загонетке, а у трећој, четврград).
Резимеи чланака пажљиво су
тој и петој бугарштице.
Аутори друге књиге (1974) Миризрађени у свих пет књига. Нотијана Богавац, Бурица Хуњак и
ранн су обимнији радови, прикази
и белешке о новим издањима.
Љубица Томић-Ковач, обрадили
Презентирани су најважнији заксу следеће часописе: „Бранково
ључци аутора чланака, скренута
коло" (Сремски Карловци), „Јаје пажња на полемике или супротвор" (Нови Сад), „Љубљански
на мишљења о појединим проблезвон" (Љубљана), „Савременик"
мима. Три иецрпна регистра омо(Загреб), „Стражилово" (Нови Сад)
гућавају читаоцу брже и лакше
„Школски вјесник" (Сарајево).
Мирјана Богавац и Љубица Токорншћење књига, али морамо
мић-Ковач израдиле су за трећу
скренути пажњу на то да су се у
књигу (1976) резимеа чланака из
индексима поткрале грешке и да
„Хрватске просвјете" (Загреб),
„Књижевног југа" (Загреб), „Књиих у једној од наредних књига
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Ва1сашса XI

треба исправити на посебном листийу.
Библиографще сара]евских аутора драгоцен су приручник за
дал>а истраживан>а народне кн>ижевности, али смо ми1шъен>а да
унутрашау граЬу треба пажл>ивиЗе разврстати. Ни у }елно) кн»изи
нису издво]ени у посебну целину
радови о односу усмене и писане
кн>ижевности, а н>их има доста.
Навешпемо само неколико ауто
ра и радова ко]и могу да се сврста]у у овакву посебну целину, а

налазе се у прегледаним кн>игама: Стевановип Павле, Извор ]едне народне пршюветке (кн.. IV,
бр. 399), БорЬевиЬ Тихомир Р., Видаковипев Сайд и \една ориентална приповетка (кн.. IV, бр. 424),
Блажековий Буро С, Птице у
нашо] ум}етно] и народно] кн>ижевности кн.. (V, бр. 566), затим
радови Павла Поповийа, Миодрага С. Лалевипа или Светислава
Стефановийа.
БорЪе С. Костик

Айпап РосЫ, СООКОСЖАТЕ 5Ш)-ЕЗТ ЕШЮРЕМЕ АЬЕ ВАЦШЕ1
РОР1Л.АЯЕ КОМАЫЕ5Т1
(Коогшпа1е гитишке пагойпе Ьа1ас1е па рос1гис]и ш80151оспе Еугоре)
Аса<3ет1а <1е $Шп(е 8оа1а1е §1 ро1Шсе а КериЬПой 5ос1аН51е Коташа,
1п8Йгиги1 йе зШсШ зий-ез!: еигорепе, Висиге?И 1975, 270 стр.
А<1пап РосЫ из Букурешта,
та у румунском фолклору могло
познати стручаак у проучаван>у
се, према аутору, тачно установинародног епског песништва, при
ти шта ]е самосво^но у том фол
хватив се замашног, сложени)ег
клору, на та] начин се „открива"
задатка да проучи и об]асни везе
румунска балада. „Румунска на
родна балада има сво]е тежиште
и утшеде у народном епосу, ]една северу Дунава и она представ
ном од „на,]карактеристични)их
облика уметничког стваралаштва
лю сопствено оствареае, а не ненарода зугоисточне Европе".
какав одблесак баладе са ]уга Ду
нава" — општи ]е заюьучак аутоСтудила под овим насловом, рара. Ова] заюьучак, примепу]емо,
Ьена озбшьно, у много чему претребало ]е да се подудара са тевазилази оно што ]е о овом рани
зама румунске историографуе коте писано, поготову оно што ^е об}&, нарочито последних година,
]аатьено у румунско] стручно^ литератури, ко]у аутор овде хронолоинсистира на самосво]ности и
континуитету румунског народа и
шки опширно приказу^е. Он зан>егове цивилизащце на северу
пажа многе чиаенице и долази до
занимлэивих заюьучака у погледу
Дунава.
специфичног обележ^а обрайених
Сматрамо да се ова студоца,
мотива у епском стваралаштву
вредна сваке паяоье, вей може
сваког „од пет балканских наро
убро^нтн у значаще, кад ]е реч о
да". При том ]е главна нит целе
балканско] компаративно] фолкстудоце откриваае односа у прошлористици. Истовремено, меЬулости измеЬу румунске епике, с
тим, морамо приметити да ту по]едне стране, и опште епике Балсто]е, ако не есенвдцални, ипак
кана, с друге стране. Пошто ^е
изненаЬу^уйи пропусти, коз и чине
анализирао 47 за]едничких суб]еунеколико проблематичним пре
ката народне епике, А. РосЫ оттензии е аутора да он „решава,
крива да 87°/о суб]еката румунске
^едном за свагда, питаае ко]е ^е
баладе нису за]еднички са балкан
до данас остало отворено у вези
ском епиком — „не иду за^едно"
са коордонитама румунске народ
не баладе у простору ^угоисточне
са н>ом. Друкчу'е речено, пориче
раните тврдгье да ^е румунско епЕвропе (стр. 38). Из]ава А. ГосЫ-а
ско песништво било под ^аким
да се сад ставл^а „тачка на веп
столетну расправу ..." у вези са
утица^ем српског народног епоса
(Поред других, то ]е нарочито
питагьима баладе звучи самоуве
тврдио Никола Лорга.) Методом
рено, поготову кад се на страниидентификащце страних елеменацама кььиге могу запазити пропус
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