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проширене грчке државе. Пошто je из

ложив садржину рада Грчке ()ачан.е

црквених институцща и грчког школ-

ства, пропаганда преко агената, kojk су

често били лекари ко)и су дштломирали

у Атини, итд.) у том периоду, аутор

закл>учу)е да су после 1886. грчки напо

ри у Македонии склабили, jep je грчка

влада посветила пажн>у Криту и другим

}ужним областима. У прво) децени)и по

Берлинском конгресу Грци су на)зад

схватили важност формулисаша jeдне

peammje политике и потребу ослоба-

1)ан>а од сентименталних предрасуда у

односу на Македош«)у. СхваЬено je, на

йме, да je македонско питание постелено

добщало юьучну улогу у неточном пи-

тан>>, као и у целокупном процесу осло-

бо^еньа и >^еди№ен>а Грчке у je;nry наци-

оналну државу.

А. Пана)отопулос, у реферату Поче-

шак односа Грка и Младошурака, говори

о pa3Bojy тих односа пре (улске рево-

луц^е 1908. Аутор жели да укаже на

чизьеницу да су Младотурци први пред

ложили контакт са отоманским Грцима

и представницима Крал>евине Грчке,

али да су зато Грци били веома обазриви

на предлоге за сарадау на успоставл>ав>у

уставног режима у TypcKoj, jep су ису-

више дуто били у сасвим другачи)ем

положа}у у односу на Турке. Реферат

се углавном заснива на примарним из-

ворима, то jecT на грчким конзуларним

H3BeurrajHMa Kojn ce 4yBajy y архиви

грчког Министарства споллих послова.

JoaHHC Пападрианос поднео je рефе

рат KojHM се осветллва jeflHa заним-

л>ива ш^единост у грчко-ерпским оп-

пггим односима, под насловом Срйски

ейишафи на хробовима Грка у Беохраду.

Из овог реферата доби)ама користан

увид у податке о неким 3Ha4ajmijHM

породицама Грка у Београду (Кумануди,

Папакостопулос, Кики, Пикули и дру

га).

Теано Циовариду у свом реферату

Криза сувох хрож^а и >ьсне рейеркуыце

у Грчкоу KpajtM XIX века разматра пи-

тале финанси)ских тешкоНа Koje je иза-

звао пад цена овог знача|ног грчког

извозног артикла услед проширеша га-

jeiba винограда у OpannycKoj. Мноштво

статистичких и других података доводе

аутора до следепих заюьучака: криза

сувог грож1)а изазвала je озбшьне про

блеме у Tp4Koj KpajeM XIX века, али

je на CBojeepcTaH начин представл>ала

и доприноо у отпочин>ан>у илдустри)а-

лизацщеземгъеиу сман.е»у н>ене вели

ке зависности од увоза индустри)ских

производа.

Остали реферати односе се на следеНа

питака: грчке политичке парпце од

стицанл независности до другог свет-

ског рата (К. Сволопулос); острвеко

друштво и привреда у периоду вене-

цщанске доминащце — на jeflHOM кон

кретном примеру (К. Малтезу); за)ед-

нички грчко-албански мотиви у народ-

Hoj юьижевности (T. Joxanac) ; историо-

графи)а у македонско) епохи и визан-

mjcKa доминащ^а у jyrocHT04Hoj Европи

према уговорима о миру из деветог века

(Т. Лунгис); римаке колонке у Епиру

(М. Хацопулос); статистика о rp4Koj

превласти у пловидби и трговини на

дожем Дунаву у периоду 1837. до 1858.

године (К. Вакалопулос) ; )едш постви-

занти)ски керамички центар (X. Бакир-

ЦИС;.

Oeaj 6poj часописа садржи и више

приказа юьига и других студила из

области балканолoraje, шире схваЬено,

из разних Kpajeea света.

Ъурица КрсшиН

ZEITSCHRIFT FÜR BALKANOLOGIE, Jahrgang XVI, Institut für Balkanologie

Berlin — Wiesbaden 1980.

У шеснаестом öpojy за 1980. годину

западнонемачког часописа за балкано-

лопщ o6jaB^emt су прилози стручшака

из многих земал>а Kojn oöpaljyjy, про-

дубл.у)у и доносе нове вести у области

балканологще, као што су: je3HK, кн>и-

жевност, етнологща, фолклор и умет-

ност. Доследан CBOjoj ЛИНГВИСТ!WKoj

opHjeirraiHij*, као што смо Beh jeдном

приликом нагисали, и oeaj 6poj, KojH

садржи дванаест студила, седам поове-

hyje проблемима балканске лингвис

тике.

Аутори у овом 6pojy су: Л. Базен и

Ц. Óejc, Ойозицща конешашацща — не

конешашацща у шурском и бухарском; А.

Хетцер, Кривично-йравна шерминолоща

у албанском )езику — филолошко исшра-

живале речничкох бохашешва (ешимоло-

xuja, образован* речи, семантика) на

Кривичном законику из 1977; J. Хубшмид

Прийремапе румунскох ешимолошкох реч
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пика; H. Pajïep, JlajÔHUupea албанска

йисма; P. Pon, Meiûodu и задаци бал-

кансне лингвисшике на üodpyujy лекси

кона; М. СавиЬ, Неколика ме^уодноса

jesuKa ммала jyïocucûtouHe Евройе о гла-

ioлеком систему; К. Василев, Бугарско-

-грчке йаралеле и др.

Скоро све набро)ане )езичке студще,

не улазеЬи овом приликом у вдхово

дубле разматраке, одлику)у се ман,е-

-више новим иде)&ма и савременьм ме-

тодолошким гледан>има углавном за-

снованим на структурално-семиотичким

приступима. То flaje нове подстица)е

за разви)ан>е иде)е о разгра!)иван.у це

лине, рашчлан>аван,у и анализн фраг-

мената, kojh указу)у на сложеност и

богатство ]езичке баштшге балканских

народа и отворено супротставл>а1ье ка-

нонизираним и уским, данас увелико

прсвази1)еним схватан>има у проучава-

н>у )езика.

Два прилога из области юьижевно-

сти: М. Румац — Лишерарне везе из

мену ]ухослоеенске и нордиских лишера-

шура и А. Сидерас, — Разво^не фазе

новохрчке лишерашуре, веома успешно

осветл.ава)'у исходшпта, ynmaje и пре-

плитан>а у юьижевности, истичуйи она)

прски и исхитрени балкански ум, Kojii

нас учи медитацищ и неким нормама

особеним само за балканске л>уде. Ову

слику употпун>у)е изванредна моногра-

фи)а у малом Н. ПрибиКа — Никола

Тесла — л>удска страна паучника, у ко-

joj аутор топло и надахнуто пише о

овом нашем великану, назнва^уки га

истинским генщем и човеком са изузет-

ном креапшном имагинаци)ом.

Посебну пажау заслужу^е да се о

H>oj нешто више каже, етнолошка сту

диja Габрщеле Шуберт, из Берлина —

Сшочарске кабанице уугосишочне Евройе.

То чинимо пре свега због тога што je

она изузетно знача) на за употпун>аван>е

слике о костиму балканских народа, и

друго, што се студне ове врете petje

nojaBn^yjy у овом часопису.

Ceoja разматран>а Габриеле Шуберт

започшье ма^арском szür-кабашщом, од

ваоьаног сукна у природою] 6ojH OB4je

вуне, какие су се употребллвале код

сточара све до првог светског рата.

KacHKje су ове кабанице изра1)иване од

кушьене чохе, са везом и аплнкаци)ама

у 6ojH. Бременом je ова кабаница постала

3ajeAHH4KH хал>етак не само сточара него

и земл>орадника и кочиоаша. Позната

je и као свечани хальетак богато орна-

ментисан, а у борон за независност про

тив туЬнна ова кабатща je узимана као

Т1шично дт^арско обележ$е. Oeaj тип

кабанице je правих лини)а, равног и

jeflHocTaBHor Kpoja, по типу иста као

ма!)арске мушке кошулл, Koje, према

raéopjaHy и Тилкеу, yiryhyje на opnjeH-

тално порекло. Рукави кабанице висе

са стране, пошто се у н>их не увлаче

руке. Овн рукави служе сточарима као

врста торбе за чуваше хране и HajHjOK-

hhjkx ситница. Због тога ce KpajeBii

рукава обично привезуjy или зашива^у.

Кабаница има и велику крагну, четвр-

тастог облика, Koja пада низ ле^а, а

Koja се, кад je то потребно, npeöanyje

преко главе и eeeyje у чвор.

Етимолопчу речи szür аутор налазп

у писаним изворима средн>ег века у

значен>у „грубо сукно", од кога се из-

ра1)ивала Hajcrapiija кабаница опога Tima,

а по коме je и добила eeoje име.

ПратеЬн развитак szür-кабанице до

нъеног завршног чина, аутор изналази

све н>ене варианте, 4Hje распростран»е-

н>е прелази границе земл>е матице. Она

изналази OBaj гточарски халетак у Ру-

муни)и, Во)водини и панонском делу

Хрватске, Tj. на простору од Карпата,

на истоку, до линще Дунава и Саве,

на jyry и западу. Аутор yTBpJ)yje облик

овог типа кабанице у неким другим

хал>ецима Kojn се nojaeA>yjy )ужно од

Саве и Дунава, на пример у албансге^

Myiimoj ношнзи под називом шалаган,

у злешовском забанчешу у Мадедотчи

и женско} ]аки из Раче, у Србщи.

На основу веома богате компаратнвне

етнографске rpaf)e, HCTopnjcKHX вести

и je3H4Ke терминолопце, аутор долази

до заюьучка, да je szfir-кабашща типич

но наслеге сточарско-номадског одев-

ног инвентаре степских племена са Ис

тока, од ко)их су се Ма^ари издво{или

и OBaj карактеристични хал»етак донели

са собом у данашн>е европске пределе.

Кад je реч о варщантама Koje ce epehy

у поменутим деловима народне ноппье

од Саве и Дунава, у централним дело

вима Балкана, аутор мисли да су проту-

турског порекла и да су их у поменуте

Kpajeee пренели номадски сточари.

Други тип кабанице на простору jyro-

источне Европе, према Габрщели Шу

берт, jecTc кабаница купасто — округлог

облика, без рукава, са капул>ачом. Она

ce H3paf»yje на два начина: jeдан je из

вертикално поставл>ених делова (кли-

нова), а други — из хоризонталних. И

OBaj тип кабанице je од вал>аног сукна

у природою) 6ojn вуне. Каткада су и
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обоjene у црвено, и украшене га)танкма.

Служе не само у одбранн од невремена

него и као покривачи за спаван,е. Ка-

рактеристичне су за сточарске пределе

Далмаци)е, Босне к Херцеговине, Црне

Горе, Албанще, Cpönje, а могу се наhu

и у Румушци, Бутарско) и Грчко). Да

би об)аснила порекло овог типа каба-

нице, аутор трага за истори)ским изво-

рима, на основу ко)их yTBpfcyje да je

округли — звонасти тип огратача био

познат join старим Римл>анима. Ову

кабаницу, као веома практичен одевни

предмет прихватило je романизовано

становништво Балкана и пренело га у

наслеге и другим народима, па и кас-

HJije придошлим Словенима.

ТреКи тип кабанице у jyroHCT04Hoj

Европи, за Taöpnjeny Шуберт, jecTe каф

тан, Kojh су донеле Османлще као хал>е-

так равнокраког трапеза, са убаченим

троугаоним клиновима на деловима ис

под пазуха. Она да)е варианте овог ос-

новног типа, од kojhx посебно сткче

перацски кафтан, са изузетно богатим

наборима, као хал>етак турских t-ултана

од XV до XVIII века. Кафтан се иначе

cpehe на читавом простору jyroHCT04He

Европе под разним називима, а аегово

источ&ачко порекло се не доводи у

сумн>у.

Kpaj студоце посвеЬен je променама

Koje су наступиле у одеваау сточара и

сел>ака на Балкану. У неким аиховим

данаппьим хщьецима аутор види тра-

гове некадаппьих сточарских кабаница.

Свестраном етнолошком анализом и

компаративном захватом, без Kojnx се

не може замислити ова врста рада у

етнологи)^, Габриеле Шуберт je на ос

нову сачуваних MysejcKKx кабаница по

ставила поуздане темел>е за одрейиваке

гвих важни)их етнографских црта овог

хал.етка. КористеЬи литерарне изворе,

особито )утословенских писаца, водеЬи

рачуна нарочито о лнигвистичко) страни

проблема и нсторщским епохама, могла

je да постави стилске и функционалне

одреднице, посебно да утврди генезу

сточарских кабаница )угоисточне Ев

ропе.

Овакав методолошки приступ Габ

риеле Шуберт, Koja rumie са истанча-

ним слухом искусног истраживача и до-

брог познаваоца проблема, дао je пози-

тивне резултате у проучаван>у овог бал-

канолошког феномена.

Можемо заюьучити да je ова студила

3Ha4ajan допринос проучаванъу исторще

балканског костима и лег пример KojKM

ce noTBpljyje теза о вишеструко) и више-

сложно] култури балканских народа, у

Kojoj се преплиЬу разни етнографски и

исторщ'ски CTojeBH.

Драгослав Amüomjeeuh

REVUE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES, tome XVII/1 -4, XVIII/1—4

Bucarest 1979—1980.

Приближава)уЬп ce jy6nnapHoj, два-

fleceroj годицныщн излажиьа, OBaj ча-

сопис Института за проучаван>е jyro-

источне Европе у Букурешту, веома зна-

ча)ан за балканолошке студне, прати

научна достигнуКа у области балкани

стике, и шире. Ту су прилози о култур-

HOHCTopiijcKHM, юьижевноистор^'ским,

лингвистичким, економским, дипломат-

ским и другим становиштима сагледа-

ван>а односа у животу и друштвеним

кретан>има народа )угоисточне Европе.

Илустращцу за то налазимо у разно-

врсним прилозима у CBaKoj од четири

свеске Koje се редовно публику^у у току

jeflHe године. Штета je, свакако, што се

у оваквим приказима, па и у овом при

казу, морамо задовол>ити сумарним пре-

гледом Hajimipe захваЬених тематских

целина, свесни да he тако многа важна

и знача)на пнтаньа остати по страни или

he бита само узгред наговештена.

Прва свеска за 1979. годину делими-

чно je посвеЬена проучаван>у влашке

диаспоре у балканским земл>ама. Два

су прилога у томе : Costim Feneçan, Od-

носи Влаха у долины Цешине йрема ïpady

Шибенику KpajeM 14. и у йочешку 15.

века (нем.) и Elena Scarlatoiu, Балкански

Власиу свешлосши литвисшичких cûïyduja

(енгл.). Културни и лингвистички од-

носи ширег захвата разматра)у се и у

другим прилозима. Haralambie Mihà-

escu наставл>а cBojy студщу под насло-

вом Визаншщска кн>ижевносш као извор

йознавшьа вул1арнолашинско\]езика, чща.

je први део oôjaniio у овом часопису

(XVI, 1978, № 2, с. 195—215), полазе!ш

од тога да се (непрекинути) континуитет

римске културе у BiraairnijcKOM свету

HajjacHnje noKa3yje у лексици латинског

)езш<а. Имена шурскох йорекла у исшоч-

Hoj Евройи предмет су расправе Mefkü-

ге Mollova (Софиа), Koja у н>има открива
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