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по след њих де це ни ја као да је 
по но во ожи вео је ин те рес за научнa 
истраживањa ару му на,  пре све га 
њи хо ве тра ди циј ске кул ту ре и је зи-
ка. на ме ђу на род ној кон фе рен ци ји 
“Је зи ци и ди ја лек ти ма лих ет нич ких 
гр па на Бал ка ну”, одр жа ној у Санкт 
пе тер бур гу од 11. до 12. ју на 2004. у 
ор га ни за ци ји ин сти ту та за лин гви-
стич ка ис тра жи ва ња ру ске ака де ми је 
на у ка јед на сек ци ја би ла је по све ће-
на ис кљу чи во пи та њи ма ару мун ског 
је зи ка. и у бал кан ским сло вен ским 
зе мља ма ин те рес за ову те му у по-
след ње вре ме ра сте, да по ме не мо, на 
при мер, са мо сту ди је кле ан ти Ли а ку 
анов ске и зо ра на пла ско ви ћа. ипак, 
те мом ару му на и ару мун ским је зи-
ком, тра ди ци о нал но се успе шно ба ве 
и не мач ки ис тра жи ва чи. као ре зу ла тат 
грч ко-не мач ке са рад ње об ја вље на је 
и дво је зич на (на гр чком и не мач ком 
је зи ку) фол кло ри стич ка мо но гра фи ја 
ару мун ског се ла ку цу фли ја ни у бли-
зи ни Ме цо ва, у за пад ној Те са ли ји. 
ауто ри мо но гра фи је су од лич ни по-
зна ва о ци ару мун ске кул ту ре: Ге ор ги-
ос Са рос је ко а у тор две мо но гра фи је 
о се лу ку цу фли а ни, а Те де кал, по 
основ ној на уч ној фор ма ци ји ге о граф, 
ви зан то лог и сла ви ста, аутор је број-
них сту ди ја о ару му ни ма и Ме гле но-
ру му ни, ме ђу ко ји ма је сва ка ко нај-
зна чај ни ја мо но гра фи ја Ethnizitдt und 
rдumliche Ver bre i tung der Aro mu nen in 
Südo ste u ro pa, Münster sche Ge o grap-
hische Ar be i ten 43, Münster 1999.

Βολφ Ντείτριχ, Θεόδωρος Καλ, Γεώργιος Σάρρος: ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ, 
Λαογραφική έρευνα ενός βλάηικου χωριού στην Πίνδο (Παναγία Τρικάλων), 

Θεσσαλονίκη 2001.
Wolf Di e trich, The de kahl, Geórgios Sárros: kut su fli a ni, Volk skun dlic he Stu die 
eines aro mu nischen Dor fes im Pin dos-Ge bir ge (Pa na gia, Di strikt Tri ka la), Ver lag 

Ge bru der kyri a ki dis, Thes sa lo ni ki 2001.

Упр кос озбиљ ним лин гви стич ким 
на по ри ма, још увек ни је на ме ђу на-
род ном ни воу усво је на је дин стве на 
ор то гра фи ја ару мун ског је зи ка. ка ко 
је мо но гра фи ја се ла ку цу фли ја ни пре 
све га на ме ње на фол кло ри сти ма и са-
мим ару му ни ма из Грч ке (ко ји те же 
чи та ју ла ти ни цу), при ме ње не су две 
раз ли чи те тран скрип ци је тек сто ва 
– ла ти нич на (али не на ба зи ру мун ске 
ор то гра фи је) и на грч ком ал фа ви ту.

по сле кра ћег ге о граф ског и исто-
риј ског уво да у на се ље ку цу фли ја ни 
на пин ду, у мо но гра фи ји сле ди опис 
тра ди ци о нал не ар хи тек ту ре: ку ће, ма-
на стир, гро бље. основ ни део сту ди је 
од но си се на ис тра жи ва ња му зи ке и 
фол кло ра ару му на. Те рен ска ис тра жи-
ва ња и сни ма ња у се лу ку цу фли а ни 
оба вље на су то ком ле та 1999. овај у 
ужем сми слу фол клор ни део са др жи 
сле де ће те ме: се ло ку цу фли а ни ње го-
ви му зи ча ри, жен ске и му шке пе сме, 
ме ло ди је и струк ту ра сти хо ва пе са ма, 
му зич ки ин стру мен ти, игре и њи хо ви 
рит мо ви.

Тре ћи део мо но гра фи је по све ћен је 
му зи ци у жи вот ном ци клу су: по чев ши 
од за љу бљи ва ња, ве рид бе, про сид бе 
и свад бе, све до труд но ће и по ро ђа ја, 
ов де су укљу че не успа ван ке и де чи је 
пе сме, пе сме уз кр ште ње, пра знич не 
пе сме, са ти рич не пе сме и ру га ли це, 
пе чал бар ске пе сме, ту жба ли це, исто-
риј ске, клефтске и ју нач ке пе сме.
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Јед но по гла вље по све ће но је пра-
зни ци ма го ди шњег ци клу са и по чи ње 
од но ве го ди не, пре ко пра зни ка Три 
кра ља, по кла да и Бе ле не де ље, пр вог 
мар та, Све тог Ла за ра, Ус кр са,  до до ла, 
пр вог ма ја и кли до на, се о ске сла ве, а 
за вр ша ва се бо жић ним пра зни ци ма 
(ко ле да).

Сле де ће по гла вље ба ви се ет но-
гра фи јом сва ко днев ног жи во та и об-
ра ђу је тра ди ци о нал ну оде ћу (му шку 
и жен ску), тра ди ци о нал на за ни ма ња 
(ора ње, се тва, же тва, вр шид ба, бра ње 
ку ку ру за, во де ни ца, ви но гра дар ство, 
сто чар ство, стри жа ова ца и пре ра да 
ву не, ри бар ство, пче лар ство, тр го ви-

на и лов), за тим сле де игре, ви це ви и 
ша ле, бла го сло ви, ве ро ва ња, на род на 
ме те о ро ло ги ја и на род на ме ди ци на 
и слич но.

ова мо но гра фи ја као успе шно 
тех нич ко ре ше ње свим сту ди ја ма 
ове вр сте на ме ће мул ти ме ди јал ност 
пре зен та ци је гра ђе на осно ву ко је је 
на ста ла: на и ме, ве ли ки број пе са ма 
сни мље них на те ре ну, али и ис ка за 
ин фор ма то ра (чи ји су тран скрип ти 
та ко ђе да ти у штам па ном де лу) на ла-
зе се и на при ло же ном ком пакт ди ску. 
књи га је ве о ма бо га то опре мље на фо-
то гра фи ја ма и до ку мен ти ма, а са др жи 
и спи сак пе са ма, ис црп ну ли те ра ту ру 
и ре ги стар.

БиљанаСикимић

ДВе кЊи Ге ака Де Ми ка Ми о Ми ра Да Ши Ћа

1) ОгледиизисторијеЦрнеГоре(студијеодогађајимаодкрајаXVIIIвијека
до1918), исто риј ски ин сти тут цр не Го ре, под го ри ца, 2000, стр. 405 (+ 15 

исто риј ских ка ра та), 
2) НезаобилазноуисториографијиЦрнеГоре.Прилозинауци, 

цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, под го ри ца, 2003, стр. 617

У раз ма ку од све га три го ди не 
(2000–2003) по ја ви ле су се две оп-
се жне књи ге ака де ми ка Ми о ми ра 
Да ши ћа, по зна тог уни вер зи тет ског 
про фе со ра и ис тра жи ва ча исто ри је 
цр но гор ског и срп ског на ро да од XV 
до пр вих де це ни ја XX ве ка. на ста ле 
и струк ту ри ра не на сли чан на чин, 
об ја вље не од нај а у то ри та тив ни јих 
из да ва ча исто рио граф ске ли те ра ту ре 
у цр ној Го ри, обе су књи ге сјај но огле-
да ло на уч но-ис тра жи вач ког ра да М. 
Да ши ћа. по то њу књи гу цр но гор ска 

ака де ми ја на у ка и умет но сти упра во 
по све ћу је сво ме углед ном чла ну по-
во дом 70 го ди на жи во та и 45 го ди на 
плод ног на уч ног ства ра ла штва.  

I
књи га под скром ним на сло вом

ОгледиизисторијеЦрнеГоре(студи
јеодогађајимаодкрајаXVIIIвијека
до1918)уз Предговорауто ра (на срп-
ском, ен гле ском и ру ском је зи ку) об у-
хва та 12 сту ди ја, рас пра ва и чла на ка 
ака де ми ка Да ши ћа об ја вље них то ком 


