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св. Димитрща Солунског Koja ro
гори о збиван>има измеЬу 682. и
684. године.
Текст А. И. Иванчика О Кимерцима Apucreja Проконеског
има изразит интердисциплиниран,
ncTopiijcKO-филолошки карактер.
Како сам каже, аутор je имао за
цил> да изврши реконструкщцу
jeAHor фрагмента из поеме ,ЛриMacneja" Apncreja Проконеског
забележеног у IV кгъизи Xepodoтове ucTopuje (IV, 13) у коме се
каже да „Кнмерци, koj'h живе на
обалама ]ужног мора, Hanyurrajy
сBojу землу гонкий Скитима".
На Kpajy je заклуучио да je реч
о историйкой пресел>ен.у (про
гону) Кимераца из Киликиje у
KanaAOKujy, о чему сведочи име
овога к paja у no3HojepMeHCKoj
традицией — Гамирк.
Е. П. Наумов, Менандар и на]езда „варвара" у dpyioj половини VI в. Аутор разматра неке
етносоци1алне термине византщског историчара Менандра Про

тектора KojH су од битног зна
чаja за разумевагье етничких кретаььа у ]ужнодунавским провннunja.Ma BH3aHTHjcKe imnepuje у
раздобл>у измеЬу 559. и 582. го
дине, подвргавши критици нека
досадаппьа тумачен>а Менандрових термина ï9voç, „народ", <pöXov,
„племе", и тохтрфа, „отацбина".
На Kpajy, И. А. Левинска^а je
у тексту Култ 8eôç Офюто? на Бос
фору (О питан>у утицаja Сабазиjeeoi култа) размотрила природу
доминантног релипцског утицаja
у култу *>eôç йфюто?, „Свевтшьи
бог", Kojn je измеЬу I и III века
н. е. оставио MHoroÔpojHe трагове
у Fopniniijn, naHTiiKanejn и Танаису, па супротно вепини мишл>ен>а о синкретичком jyAeo-naганском oбeлeжjy овога култа
одбацила могуйност такве симби
озе, уз напомену да коришпен>е
3ajeAnn4Kor симболичког je3mca
joui увек не говори и о ствара
лу општег култа.
Ван>а СтанишиИ

СТАРИНА НОВАК И Н>ЕГОВО ДОБА
Зборник радова, Балканолошки институт САНУ, Посебна издаша, кн>. 35,
Београд 1988, 258 стр; уредник академик Р. СамарциЬ, секретар
редакщце Лэубинко РаденковиЬ
Балканолошки институт САНУ
издао je под уредништвом акаде
мика Р. СамаршЛа и секретара
ове публикащце Л>. РаденковиЬа
зборник радова под насловом
Старина Новак и гьегово доба.
Издагье ове публикаци^е су поред
РЗНС финансирали Самоуправна
интересна 3ajeAHHua културе СО
MajAaraieK и HcTopnjcKH архив
KpajHHe, Пореча и Кл>уча у Неготану. Beh сама HAeja о одржаван>у овог скупа и окупл>ан>у
врсних познавалаца ове пробле
матике, довольно говори о зна4ajy подухвата. Реферата Kojn су
саопштени на скупу и об1авл>ени
у овом зборнику npHKa3yjy jeAaH
лик из народне традивдце kojh

je са HCTopnjcKe тачке гледишта
био маке осветл>ен, иако дооро
познат у усменом стваралаштву
свих балканских народа.
Цил> скупа био je да се освет
ли jeAHo маьье проучено раздоблл
наше прошлое™ коje обухвата
Kpaj Xvl и почетак XVII века.
Ово раздобл>е je имало шири
друштвено-исторщеки знача] па
je, разумл>иво, èpojaH и там вредних истраживача KojH су, сваки
на cBoj начин, дали прилог сагледаваау Aorabaja у раздобл>у од
1590. до 1614. године. МеЬу овим
збиван>има су 3Ha4ajHHjH сукоби
код Сиска, разура Милешеве,
спал>иван>е тела св. Саве, устанак
у Банату, догаЬа]'и око Клиса и

http://www.balcanica.rs

Критике, прикази, извепп^и
Ceiba, кретала селских ускока,
улога xajAyKa, и слично.
За предмет обраде одабран je
лик Старине Новака. Избор тематске целине je вишеструко
3na4ajaH. Ушло се у разматран>е
ман>е познатих, а неретко и по
све нових докумената. Проматрана проблематика може се груписати у четири целине.
Целину за себе чине радови
Kojn на основу HCTopHjcKe rpabe
oöpabyjy време и збиван>а на прелазу XVI у XVII век. Oeoj ка
тегории npnnaAajy истраживала
Р. СамарциЬа Koja подробно осветл>авазу то раздобл>е у српским
и ширим европским друштвено
-политичким оквирима. Y вели
ком луку приказана су кретала
Турака и харала по Европи до
пораза под Бечом 1683. Kojn je
испретурао односе у Европи.
Ослободилачке покрете балкан
ских народа тога доба осветл>ава
П. Мнлосавл>евиЬ. Олга 3npojeBHh на основу турских докуме
ната oroicyje збивала у дон>ем
и средн>ем Подунавл>у. Она истиче да je Дунав представл>ао
границу готово пола милешцума,
што се одразило на живот ста^
новништва у свим noApy4jHMa и
изискивало вьегове нове обавезе.
Нарочито су интересантне привредне обавезе Koje поред чувала
реке и бродова naAajy на мартолозе, мартолозе хришпане и влашко становништво, а оно je од
1536. наовамо било сведено на
pajy. Радмила Тричковип у расправи Jунаци дугог para, o6jauin>aBajyhn словенску реч „jyHaK"
Koja je употребл>авана у дугам
временском периоду, yKa3yje на
исторщска збивала и Aorabaje
Kojn су се на прелазу XVI и XVII
века OABHjaAH северно од Дунава,
на noApy4jy од Ердел>а до Буди
ма и Пеште. Об^ашлени су nojeдини називи icojn су употребл>авани у то време. JyHaK je израз
KojHM се обележава]у Срби, а МаЬари за то употребл>аваjу називе
солдат, кригер, катана. 1авл>а се
и „катана са мотком" у смислу
калауз (познат и под називом де
лила, BojBOAa). Заним.ънва je поjaßa xajAyKa коланика о коj има
обавештава Р. Тричковип, опису-

465

jyhH и нконографске сцене на
ко)има су се нашли ликови xajдука, a Koje ce noee3yjy са но
возаветном легендом о Добром и
Злом разбойнику, у чи]нм je окви
рима и Старина Новак по тра
диции добио CBoje место.
Друга круг саопштела je усмерен на осветл>авале лика Баба
Новака, исторщске личности Koja
се везуje за име Mnxaj.ui Храброг, поглавара Влашке. Никола
ГавриловиЬ oöpabyje румунске
изворе о Баба Новаку. Овог пи
тала се унеколико дотиче, мада
у скромном домету, и саопштен>е
М. Браикуа (Баба Новак у румунCKOj историографщи). На основу
нове архивске rpabe, М. тачов je
KpajH>e документовано обрадио
„ратован>е Старине Новака у току
1600. и легову смрт jaHyapa 1601.
године."
Y посебну целину могу се
сврстати радови у Kojn.ua се на
основу песама (и местимично упоредне литературе) npHKa3yjy xajAyци и xajyKOBaH>e. Централно место
у томе припада Старини Новаку у
кругу личности везаних уз легово име. Mapnja Клеут H3ABaja
име као знак и npnKa3yje Новаков однос са другим личностима, као и стиховане приче о jyнацима. Светозар Кол>евиЬ обухвата друштвена збиван>а на пре
лазу из XVI у XVII век; реч je
у ствари о истории и поезди у
песмама о xajAy4KOM кругу Ста
рине Новака, где се долази до
сазнала да су j унаци ових песа
ма „салю номинално HCTopnjcKe
личности". Владимир Бован je
обрадио лик Старине Новака и
указао на песме у Kojn.ua се он
onncyje на Косову и Метохищ.
Неколико радова oöpabyje дру
штвена питала. Новак Килибарда
зналачки слика „XajAynjTBO у вуKOBCKoj народно] епици". То je
у ствари слика свакодневиог жи
вота, али и продирале у суштину питала, jep je xajAyK ипак
„разбаштилени сел>ак" ko¡h одласком у шуму решава у основи
пеки лични проблем. Због тога
Килибарда у оквиру xajAy4Ke те
матике истиче узрок, начин одласка, обележ^е ха (дукоиан.а, иде
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олошки нпво и пснхолошки про
фил xajAVKa. Момчило СавпЬ
YKa3yje суптилном лингвистичком
анализом на неоснованост идентификацще ABajy топонима (РуMyHnja — PoMaHHja) до чега je
ипак дошло у проху^алим вековима. Бурица Крстип се позабавио oGimajniiM нормама у xajдучким дружинама, те при том
потврдио да су оне углавном преузете из породичне и родовско-племенске организащ^е. Павле
ВасиМ je у раду Опис Старине
Новака у народном песмама обрадио одеваьье Старине Новака и
приказао одепу свих оновремених друштвених CAojeea, о чему
су наша знан.а била paHHje доиста скромна. Описао je Tep3Hje
„руфетл^е"; приказао je Новака
како се одева у меЬедину. JacHo
je сада какву OAehy носе AeAHjc,
мегдащоде, заштитници. Y Bacil
liево м раду ca3HajeMO о одеван»у
копл>аника, мартолоза, Турака,
МаЬара, граЬана, трговаца, а то
све представл>а драгоцен прилог
истории одевала на нашим просторима.
Неколико радова oceeTA»aBajy
xpoHOAorajy и cAojeBHTOCT xajдучких народних песама. Oeoj
групи припада и рад Миодрага
CTojaHOBHha, kojh иначе указусе
и на опасности што се могу jaвити у вези са занемаривалем
AHjaxpoHor приступа у o6jam»aваньу nojaea и проблема на при
меру песама о Старини Новаку.
Ненад Лзубинковип у раду под
насловом CnojeeuTOCT и специфи
чна поетика xajdy-ucux народних
песама прати питан>а cAojeBHTOсти на основу повезиван»а меЬусобно удал>ених )\нака, затим
две битке Koje су се одиграле на
Косову, а на основу Вукове поделе на песме „HajcrapHje", оне
„средн>их времена" и песме епске „по hobhíhm логаЬа]има". Вла
димир Цветковип тематски заокружу(е разматраае „елемената
мирског V лику Старине Новака
код Срба". Ово je, разуме се као
и претходне, веома знача ¡Ha на
учна расправа Kojoj се и у овом
CAV4ajy мора ¡y одати одговараivha научна признанна. /Ьубинко
РаденковиЬ такоЬе oöpabyje мит-

ске атрибуте Старине Новака у
encKoj поезди тужних Словеиа и
Румуна. Подробнее oбjaшн>aвa
nojMOBe „митолошка представа"
и „епски лик Старине Новака".
Дал>е следи типолопца епских
caдpжaja у KojHMa je Старина
Новак носилац радн>е. ОбраЬени
су атрибути митолошко-релип^ског садржа]а, H3ABojeH je круг
песама о Новаку и Новаковипима. Наглашене су улоге оца и сипа
у MUTOAorajH. Аналнзирано je 196
песама из свих Kpajeea тугослаBHje, као и 16 из Бугарске и 13
песама из Румунще. Раденковий
je користио архивске и друге
збирке и H3ABojno 6 типолошких
група (женидба, правила понашан>а jyHaKa, лични подвиг jyHaxa,
песме разног caдpжaja, садржаjn Kojn нису pa3BHjeHH, Новак
као споредни лик у песмама).
Свака целина има oATOBapajyhe
кругове мотива. Иначе je митско
oбeлeжje о Новаку и Новаковипима пренето, по РаденковиЬу, из
крила BOjHHx дружина лимеса.
Он noee3yje Новаков лик и са
Громовником. МирJana Дрндарскн
упоредо анализира збирку xajдучких песама у Зборнику Нико
ле Томазеа. И овом приликом се
чини зрела пореЬела далматинскс-ускочке поезде са xajAy4KHM пе
смама у ширем залеБу, што свакако доприноси целовитщем сагледаван>у епске песме као сведочанства прошлости.
Радови Kojn су сфавл>ени у
овом зборнику npeACTaBA>ajy комплементарну целину, ocBeTA>aBajy
jeAHy ман>е проучену епоху наше
HCTopnje и пpYжajy jacHy слику
о свим AorabajHMa, посебно политичким и друштвеним, на прелазу XVI у XVII век. Лик Стари
не Новака послужио je само као
полазиште да се на светло дана
изнедри и критички прикаже архивска и друга граБа и из тога
извуку oAroBapajyhH закл>учци.
Без обзнра на то што je реч о
зборнику, радови caдpжajeм произлазе jeAaH из другог и меБусобно се пpoжимajy.
Старина Новак, jeAHa од централних личности xajAy4Kor циклуса у народном пампен>у, био
je и остао симбол отпора „сиро
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Критике, приказы, извешта]и
тивье paje" мопницима, поробливачима, силницима. Он je изразит представник потлаченог слоja Kojn apraTyje, сиромах коме
не HcnAahyjy зараЬено, сощцално
обесправл>ен, па због свега тога
у безнаЬу узима будак и у xajдукован>у, у борби противу ропства тражи смисао живл>ен>а. Он
Apyryje с кнезом Богосавом и
Дели Радивоjeu служи га „дщете
rpyjnua", сукобл>ава се с ГрчиЙем MaHojAOM. Народни песник je
све ово уочио сложно у песму,
као поруку кад вал>а и како тре
ба „на страшну MjecTy постоja
ra". Тако je Новак постао оличеьье народа, н>егов симбол, по
нос, н>егов „Старина", OHaj на
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кога се треба угледати, слушати
га и HanajaTH се ььеговим витештвом. Несумн>иво je да Старина
Новак уз Старца ByjaAHHa и Baja
Пивл>анина noceAyje oбeлeжja
jeAHe од HajyrAeAHHjHX личности
xajAy4Kor циклуса и „щесама борбе, ропства и слободе". Било je
то доба кад je уз сощцалну не
правду и крвца из земл>е про
прела. Историографуa je кренула томе времену у походе, а резултат je и oeaj велики зборник KojnM наша наука попуььава
и осветл>ава jeAHo 3HanajHO раздобл>е у животу српског и осталих балканских народа.
Петар ВлаховиН

ZEITSCHRIFT FUR BALKANOLOGIE JAHRGANG XVII—XXI
Berlin/Wiesbaden 1981—1985
Сасвим je CAy4ajHO то што je
у последньих неколико öpojeea са
страница Балканике изостао при
каз угледног западнонемачког часописа Zeitschrift für Balkanologie.
Y меЬувремену je Taj часопис редовно излазио тако да je пред
нама велики 6poj свезака овог
гласила и ми Пемо мопи само
делимично да прикажемо радове
Kojn су ту o6jaBA>eHH, задржаваjyhH за себе слободу да се шире
осврнемо на оне проблеме kojh
су нам иа^ближи.
Прва свеска 6poja за 1981. го
дину (XVII/1) почшье некроло
гом Епрему 4a6ejy, HajeeneM албанологу и балканологу из АлбаHHj'e KojH je своjим кн>игама и
расправама уздигао албанску фи
лологиjу до завидних висина. Ча6ej he остати у ceeTCKoj науци
познат као велики заговорник
HAeje о илирском пореклу албанског je3HKa и народа, HAeje 4njy
BepoAocToj ноет дуто mije нико
доводио у питан>е, a Koja je по
том услед великих тешкопа и
празнина у материалу напуштана
(Ханс Крае, kojh je велики део
свог опуса посветио ил!фском je-

зику, уништио je пред смрт друга
том своje Илирске грамотке), да
би управо 4a6ejeBOM заслугам
била поново оживлена. Милан
Адамовип показухе у чланку Jörn
jeduoM о MahapcKoj речи csáklya
(Noch einmal über das ungarische
Wort csáklya) да та реч не припада корпусу турцизама у маЬарском, него да je треба посматрати као no3ajMHHy из ерпскохрватског коja се своди на немачко
Zacket. Исто важи, 3aKA>y4yje
Адамовип, и за румунско cioàcla.
Виктор Фридман расправлл о упо
треби адмиративног и конфирмативног исказа у балканским сло
венским je3HUHMa (бугарском и
македонском) и иьиховим паралелама у турском и албанском
(Admirativity and Confirmativity).
Ерик П. Хемп коментарише ра
справу Норберта PajTepa о семантаци индоевропског *orbho(Comments on IE *orbho-), a у
чланку On Leibniz's Third Albanian
Letter yTBpbyje да je Франциско
Бланх послужио славном филозофу као лексикографски извор.
Жарко Мул>ачип у свом раду
Лингвистичка географща и па-
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