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светосавско православл>е. Ова тра-

дищца, упркос толиким недайа-

ма и прогонима, жилаво се одр-

жала до наших дана.

Трепи одел>ак, Како народ пева

садржи певан>е „на глас" као

старищ музички ело}, и певаае

„на бас" за ко^и сам народ каже

да }е нови)'ег порекла. Ту су та-

коЬе обраЬени тонски односи, ри-

там, мелодийки и поетски обли

ки и н>ихово уза]амно де)ствова-

н>е. Посебна пажььа посвейена ]е

гласу на ко,]и се изводи песма.

Све ]е базирано на народно]' му-

зичю>) терминологией, па об]а-

шььено општим савременим му-

зичким речником.

Четврти одел>ак гласи: Шта се

у народу сматра новом песмом.

Ово питанье ]е од посебне важно

сти у проучаван>у стваралачког

процеса и н>егових етапа с ]едне

стране, а с друге за откриван>е

улоге шцединца у процесима на-

родног музичког изражавааа и

схватаььа новог. Битно ]'е да ме-

лодщски оквири новог текста

могу бита традиционални. Пре

ма, томе нова песма не мора да

подразумева и нови текст и нову

мелодику, веБ ^едно или друго

довольно ]е да се оствари ино

вантни квалитет. Тако ^е некгмч

било, али више ни]е. У данаппьем

стваралачком тренутку народне

музике извршен ]е потпуни кон-

цептуални преображав Народна

музика ]е углавном естрадна.

Одабрани по]*едшщи }е изводе а

народ само слуша, насупрот тра-

диционалним музичким закони-

ма, када }е свако могао или да

пева или да слуша, а ако ]е

имао иде]у и Да ствара.

Пета оде/ьак чини завршна ра-

зматрала, а шести доноси му-

зичке примере ко]их има око

стотину, ]ер су бирани на прин

ципу репрезентативних узорака

ко.щ <к))едшьу)"у функшце му

зичког изражаванса читавог срп-

ског народа. Кн>ига ]'е снабдевена

регистрима песама и именима

н>ихових извоЬача, а на]вредни)е

место припала регистру народних

музичких термина. Уз опширан

резиме на ейглееком ^езику више

од десетине лепих фото-илустра-

ци]а завршава^у кн>игу.

Овако поставл>ени, обраЬени и

протумачени проблеми ерпске

народне музике говоре нам и

потврЬу]у да ]е реч о крупном,

целовитом и надасве синтетички

написаном делу. Први пут у на-

шо] етномузиколошко] литерату-

ри имамо студ^'у о народно]

музици целе Србиде. Оно што

такоЬе одлику^е ову монографщу

и што ]о'} дв1е ]ош ]едну зна

ча]ну димензи]у ]есте ауторова

]асна, кристално чиста и култиви-

рана ]езичка и стилека изра-

жа.)ноет.

Након прочитане кн>иге др

Радмиле Петровий, оста]е сасвим

1асно и иелвосмнелепо да нема

ничег у чему се ]едан народ

може препознати, као у сво]им

песмама. Заиста, на]знача.)ни]е

достигнуйе у ерпско] етномузи-

колопци на нивоу светског ранга.

Драгослав АнтонщевиН

ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦША НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРВУ

№ко1а]' Тойогоу, Азрапш Уе1коу, 8г1иа1юп йсто%гарЫцие йе 1а

РётпзШе Ьа1катцие Цт йи 15е 5. — йёЪиХ йе 16с $.), Асаёёпне Ви1&агс

йез 8с1епсе5, 1п&Шт сГёгийез Ъа1кашяие, 5ойа 1988

Студвда Никола]а Тодорова и

Аспаруха Велкова „Демографска

ситуащца на Балканском полу-

острву (кра] XV и почетак XVI

века"), у издан>у Балканолошког

института Бугарске академще на

ука и уметности, представл>а ггри-

лог проучаван»у демографске си-

туащце на нашим просторима

под османском управом.

Из полиса цкце ко^и пружа]у

податке као што су бро] нему
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слиманског становништва, те ко

личина намета по вила]етима,

сами ауторн долазе до демограф

ских података као што су гу-

стина насел>ености и сл. Извор

су били османски документа с

кргца XV и почетна XVI века

ко]и се чувашу у орщенталном

одел>евьу Националне библиотеке

„Нирило и Методще" у Софщ'и.

Рад починье опширним уводом

на француском ]езику у коме

аутори износе методе свог истра-

живан>а, али долазе и до закл>у-

чака демографске природе. Ради

упореЬиван>а и компаратавне ана

лизе коришйени су и раните об-

]'ав.ъенн подаци у делима X.

Иналцика, Т. Гокбилгина, О. Л.

Баркана, Е. 3. Карала.

У уводу, аутори прво говоре

о важности демографских пода

така на медном терену са тако

хетерогеним саставом као што ]е

то Балкан, као и сасвим укратко

о преЬаппьим резултатима у то]

области, да би констатовали слаб

напредак ове научне дисциплине.

Управо за таква истраживавьа

значащи су пописи и обрачуни

намета циз^е, иако се из н>их не

могу сазнати подаци о укупном

бро]у становништва, не само зато

што циэ)у плаЬазу исюьучиво не-

муслимани, и то мушкарци, пу-

нолетни, физички здрави, те само

они ко]и живе на царско] земл>и

и чщи намети иду директно у

државну блага]ну, а не и они са

вакуфа, веп ]е и од вьих било

изузетих, ]ер посто]ала су зани

мала где она] ко их обавл>а бива

ослобоЬен пореза. Занимл>иво ^е

напоменути да се обрачуни воде

по куЬама (тур. папе), али да по-

сто.)и и спешуална категорща

удовица (тур. Ъгее) у прописима,

ко]а се односи на оне купе коде

су остале без мушке главе, па ^е

удовица преузела улогу до-

мапнна.

Пописи из XV и XVI века су

среЬени по вила]етима, па то

ауторима намеЬе потребу да,

ради лакшег упореЬивааа и из-

воЬен,а одреЬених закл»учака, ре-

групишу податке по санцацима,

због чега су морали да одреде

тачне границе санцака. При томе

су се служили неким посебним

пописима из тог периода ураЬе-

ним за одреЬене санжцаке, кар-

тама ко]е се чувашу у Национал-

но] библиотеци „Нирило и Мето-

дще", као и подацима до кощх

су рашце дошли О. Л. Баркан,

Т. Гокбилгин и X. Иналцик. За-

тим погакэду 29 санцака ко}и су

били у саставу румелщ'ског бе-

глербеглука почетном XVI века,

као и прецизне границе тих сан

цака. На основу тачних граница

санцака и на основу бро^а куЬа

у пописима, аутори извлаче од

реЬене демографске закл>учке

ко]е износе у следепим табелама:

Табела 1: ПОДАЦИ ПРОИЗИШЛИ

ИЗ ОБРАЧУНА УРБАНЕ ЦИЗГЕ

ЗА 1490-91. ПО ВИЛА1ЕТИМА.

— У ово] табели налазимо сле-

деЬе податке: ко^и ]е вилайет у

пита»у, бро] куЬа, убран порез,

бро] удовица, од нлгх убран по

рез, затим то исто за новореги-

строване обвезнике. Ту су ]ОШ

и подаци о губицима — умрли-

ма и осталима, као и онима ко.|и

су прешли у ислам. Сви та по

даци се да]у за 1490. затим и

бро] оних ко]и су остали обве-

зници у 1491. години.

Табела 2: ОПШТИ ПОДАЦИ

О УБРАНО* ЦИЗГИ ЗА 1490—91.

ПО САНЦАЦИМА, да]е исте по

датке као и табела 1, с тим што

су ту вила]ети регруписани у

санцаке.

Табела 3: РАСПОДЕЛА ЦИ31Е

МЕБУ НЕМУСЛИМАНСКИМ СТА

НОВНИШТВОМ У 1491, где су

подаци о укупном бро]у купа у

санцаку, о површини одреЬеног

санцака и о бро]у купа на кило-

метар квадратни.

Табела 4: РАСПОДЕЛА ПОРЕ

ЗА МЕБУ НЕМУСЛИМАНСКИМ

СТАНОВНИШТВОМ У ПЕРИОДУ

1520—30, кода даое исте податке

као и табела 3, само за нешто

касни]'и период, ради могуЬности

упореЬиваиьа. Аутори нису сами

дошли до тих података веп су

користили рашце об^авллне по

датке О. Баркана (Вагкап, О. Ь.

ОзтапИ 1трегаХогЫ%ипб.а Ыг

{зкап че )иАотгявуст теЮйи

вйгфйег, 1РМ, сШ 15, 1953—54).
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Табела 5: ПОДЕЛА САНЦАКА

ПРЕМА ГУСТИНИ КУБА НА КМ

КВАДРАТНИ, даде упоредне по-

датке за 1491, 1520. и 1535, где $е

распон густине купа на кт ква-

дратни од 03 до преко 2,5 кт.

Табела 6: ПОДЕЛА СТАНО-

ВНИШТВА ПРЕМА ЕТНИЧК01

:ПРИПАДНОСТИ У ПЕРИОДУ

1520—1535. Овде би се могло за»

мерити аутору што оно што би

у суштини била конфесионална

подела назива етничком припад-

ношпу, ]ер се не можемо ело-

жити с тим да ]е подела на не-

муслимане, муслимане и 1еаре]е,

етничка какву ]е он да^е у ово]

Табела 7: .ГУРУЦИ У РУМЕ-

ЛШИ, да]е податке за 1506, 1543.

и 1585. годину.

Табела 8: СТАНОВНИШТВО

Е.ГАЛЕТА РУМЕЛШЕ И СИЛИ-

СТРЕ ПО ПОЛИСУ ИЗ 1831, да]е

податке читава три века свежи]'е

ради евентуалних компаративних

анализа.

После овог увода следи сам

попис на арабици, среЬен по ви-

ла^етима са следейим подацима:

основни бро^ купа, основна сума

пореза, основни бро] удовица, до-

битак од платна, виногради (ос

новна сума), порез на шуму, по

рез одсеком (основна сума), по

дали о новорегистрованим обве-

зницима (тур. пеу уайе), о губи-

цима и о бро]у обвезника ко]и

оста^е за следену годину, о ис-

пенци, десетку, о оном ко1и

све то записао, о ономе ко,щ }е

верификовао, те датум записа.

Иза пописа на османли)ском ]е-

зику следи превод истог на фран-

цуски ]език. Публикащца )е ]ош

опремл>ена и ондаппьом картом

Балкана, са ]асним границама сан-

цака и регистром географских

педмова. Рад ]е завршен рези-

меом на енглеском ^езику.

Основне примедбе ово) студщи

биле би следеЬе: аутори све вре-

ме говоре о регистру (фр. гегаз-

1ге), што би на турском био

дефтер, а из османског оригинала

]е ]асно да ]е ту реч о обра-

чуну циз]'е — тур. типахеЬе-'

еще деЬгап. Кад ^е реч о то-

понимщи, могу се уочити одре-

Ьене грешке и пропусти, наро

чито када су у питаау делови

наших земал>а, док ]е, са одреЬе-

ним изузецима, топошши]'а Бу-

гарске и Грчке добро ураЬена.

Тако нпр. села Горн>у и Довьу

Вереницу, ко]а се налазе у Ви-

динском санцаку (тур. кига-1 Уе-

гешсе1ег), аутори наводе као Кра

сина Требичан. ТакоЬе Петрус

чита]у као Петровац, 1елеч као

Белицу, Бихор као Бахоз. Ово пи

танье заслужу)'е много дужи рад

него што ^е то ова] приказ, те

Немо се сад задовол>ити навоЬе-

нъем само ових неколико при

мера и скретаньем пажвъе на то

да топонимики, онако како

дазу аутори, треба прийи са

опрезом. Чудно ]е то да аутори

нису прихватили добра Барканова

решена у читан>у топонимике

(Отег Ь. Вагкап, 894 (1488/1489)

уШ Скуезтт ТакзИаНпа м( Мика-

зеЬе ВИапсо1ап). ТакоЬе нису

прихватили ни Барканове критике

и сугестоце изнете у наведеном

делу ко]е се управо односе на

топонимику, ]*ер Николасу Тодо-

рову ово нще први рад ове врете.

Барканова научна критика се од-

носила на рад №коЫ Тойогоу,

1л зИиаЫоп а~ёто%гарЫцие йе 1а

Рётпзи1е Ьа1катцие аи соитз Лез

XV ег XVI' з1ёс1е, Аппиапе йе

ЬТГшуегеиё йе 8оНа, РасиНё Йе

РЫ1о5орЫе е1 Йе ГЫзЫге, Тоте

1ЛИ, 2. 1959.

Ипак, и поред ових недоста-

така, мора се истапи знача} рада

као ]ош зедног прилога проуча-

ваньима бро]а и положа]а нему-

слимана на Балкану. ТакоЬе се

надамо да Ье можда ова] рад

покоенути и друге истраживаче,

историчаре и османисте, да се

позабаве овим важним пробле

мой за исторщу балканских на

рода.

Ема МшьковиН
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