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Јованка БОРБЕВИК-ЈОВАНОВИК

БИБЛИОГРАФИЈА ЕТНОЛОШКИХ ПРИЛОГА

У СРПСКОМ КЊИЖЕВНОМ ГЛАСНИКУ (1901—1941)

•

Српски књижевни гласник, један од најугледнијих часописа у Србији

пре првог светског рата и између два рата, покренуо је Богдан Поповић

у фебруару 1901. године. Са уређивачким одбором био је на челу Гласника

до 1905, кад је уредништво часописа поверено Павлу Поповићу (1905—1906),

а затим Јовану Скерлићу. Од јула 1914. до септембра 1920, Гласник није

излазио. Нову серију су 1920. покренули Богдан Поповић и Слободан Јо-

вановић, који су извесно време са урећивачким одбором били уредници.

Касније су, сукцесивно, Гласник уреЬивали Светислав Петровић, Миодраг

Ибровац, Милан Богдановић и Божидар Ковачевић. Часопис је излазио

два пута месечно, у више књига годишње, тако да су до 1914. изишле 32

књиге, или 323 свеске, а од 1920. до 1941. године 62 књиге.

Као сарадници часописа јављали су се данас признати юьижевници,

теоретичари књижевности, историчари, кљпжевни, ликовни и музички

критичари, етнолози и друга. Бројни и квалитетни етнолошки прилози

(студије, прикази и белешке) објављени у Гласнику заслужују да буду

носебно издвојени и обраћени, макар и као библиограф) 1Ј а. Етнолошки при

лози омогућују увид у ондашње културне прилике, дају податке о исто-

ријском развоЈу ове релативно младе науке (нарочито њених грана: антро-

нологије и етнопсихологије), о схватању и тумачењу нашег фолклора у

свету. Грађа ове библиографије је систематизована према ауторима, по

азбучном реду. Предметни регистар је састааљен према садашњој подели

етнологије. Неки термини иаводе се онако како се јављају у текстовима,

а у загради су данашњи (нпр. Цигани — Роми).

1. Аноним

Двадесет-петогодишњица Вида Вулетића Вхкасовића. — 1901, кн>. I,

бр. 2, стр. 159 # Д.

Осврт поводом 25 година рада Вида Вулетића Вукасовића на

пољу фолклора. Истине се његово учешће на међународним ску-

повима фолклориста.

2. Аноним

Ко /е Вемо Брћанин. — 1901, кн.. II, бр. 5, стр. 398.

Белешка о посебном издању ове студиЈе која је била објавл>ена

у „Караџићу" за 1901. годину.

3. Аноним

Порекло Сибињанин Јанка. — 1901, књ. II, бр. 1, стр. 80.

Белешка да је из „Кола" као посебно издање прештампана сту

ди]а Илариона Руварца под овим насловом.
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4. Аноним

Стари словенски погреб. — 1901, кн.. III, бр. 4, стр. 320.

Белешка да ]е као посебно издан.е прештампана студ^а Симе

ТрощновиЬа ко^а }е под овим насловом об^авллна у „Гласнику".

5. Аноним

Кн>ига за народ. — 1901, кн>. IV, бр. 2, стр. 160. # (—р—).

Матица српска у Новом Саду об]авила ^е юьигу Т. Осто^иЬа

Ко$оVо. Ыагойпе ревпге о Ъо\и па Кохоум.

6. Аноним

Косовска епопе}а. — 1902, кн>. V, бр. 1, стр. 76. # (—р—).

Из „Нове искре" прештампана ]е студоца Срете Сто^ковипа.

Аутор приказа истиче да ^е Сто.)Ковип сакупио све што }е до

тада ураЬено у покупку да се састави народни еп о Косову и

дао сво]с решенье.

7. Аноним

Српске народне песме и игре. — 1902, кн.. VI, бр. 6, стр. 1115.

Као трепа кн>ига „Етнографског зборника СКА" об]авл>ене су

Српске народне песме и игре с мелодщама из Левча. Песме

|с сакупио Тодор БушетиЬ, а музичке записе сачинио ]е Стеван

Мокран>ац.

8. Аноним

Шта \е добро? Српским народным пословицама истумачио Д-р Данила

Трбо\евип. — 1902, кн>. VII, бр. 1, стр. 77—78.

Белешка о Трбо^евипевим тумачен>има рада и мудрости посло

вицама.

о Аноним

Мегдан у Срба у XVI и XVII веку. — 1902, к». VII, бр. 4, стр. 319.

Из „Летописа Матице српске" прештампана ]е наведена стущца

3. Томипа.

1 0 Аноннм

„Што /е добро?". — 1902, кн.. VII, бр. 8, стр. 633—634.

Критички приказ Трбо^евийеве кн>иге у коме се замера што на

темел>у филозофи^е пя]е моралне поуке и што ствара нове иг

реке да би доказао сво]е поставке.

11. Аноним

1ефтина издан>а народних песама. — 1902, кн.. VII, бр. 7, стр. 557.

Будимпештанске „Српске новине" намеравазу да у посебним све-

скама изда]у народне песме из Вукове, Петрановипеве и других

збирака.

12 Аноним

Насрадин-хоиа — 1902, кн.. VII, бр. 5, стр. 394—395.

С^'авл^на ]е кн>ига Мехмеда Тевфика Насрадин-хоиа, н>егове

шале, досетке и лакрдще (Нови Сад 1902).

13. Аноним

Српска Фолклора. — 1903, кн.. VIII, бр. 4, стр. 317.

Из зборника Сотр(ез гепйив йи Сощгёз ШетаИопа1 а"ап1пгорс~

1о%1е е( А'агспео1о%1е ргёЫ51опдие прештампан ^е у посебну

кн.игу извешта^ Вида Вулетипа Вукасовипа Ргегшёгез 1гасез

ё'оЬзегуаТлопз ргёЫ51ог1диез слег 1ез 51ауез тёпёюпаих аих

XVII' ег XVIII* ыёс1е (Рат 1902, стр. 8).

14. Аноним

Лазарица. — 1903, кн.. VIII, бр. 5, стр. 398.

Покуи^ Срете Сгсцковипа да од познатих стихова састави еп

о косовском бо^у; навео ]е 6.950 стихова.

15. Аноним

Босанско-херцеговачки напевы. — 1903, кн.. VIII, бр. 5, стр. 399.

Чешки лист ,,31оуап5ку рге§Ь1ес1" ]е у петом бро^у донео

чланак Лудвика Кубе О пареVесп Ьозепвко-пегсе&оуазкусп.
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16. Аноним

Обичащ Цыгана у Србщи. — 1903, кн>. VIII, бр. 6, стр. 475.

Тихомир БорЬевиЙ. ^е у „Годшшьици Николе ЧупиЬа", XXII,

об]авио део студите Цигани у Кралевини Србщи.

17. Аноним

КараиыН. — 1903, кн.. IX, бр. 1, стр. 80.

Поново )е почео да излази „Карацип" под уредништвом Т. Бор-

ЬевиЬа; наводи се садржа] првог бро]а.

18. Аноним

КралевыН Марко у народным песмама. — 1903, кн.. IX, бр. 7, стр.

478-^79.

СКУавл>ен ]е први део юьиге Т. Остсципа ко]а садржи 4.355 сти-

хова. Овом издан>у су претходиле три збирке песама о Марку

Крал>евипу: Александра Сандийа, брапе Ловановип и И. Фили-

повипа, козе су углавном раБене према збиркама Б. Петрано-

випа.

19. Аноним

Вукова преписка. — 1903, кн.. IX, бр. 8, стр. 158.

Из дубровачког „СрЬа" прештампана ]е ]една руковет из Ву-

кове преписке В. Богишипа; садржи 51 писмо Копитара, Грима,

Герхарда, а писма ]е чувала Мина Карацип.

20. Аноним

Брак код свщу народа. — 1903, кн.. X, бр. 1, стр. 77.

Анри д' Аморе разлику^е четири периода у еволуцищ брака:

дивл.аштво (жена се задоби^а л>убавл>у, али и страхом); вар

варство (жена ]е роба); зерохщски период (муж ужива очин-

ски ауторитет); граЬанска заснованост (легалан чин). Посебна

паж1ьа \ъ обращена на обреде.

21. Аноним

О Досите^евим и народным баснама. — 1903, кн.. X, бр. 6, стр. 450—454.

# М. Ш.

Доситезеве басне се пореде са Езоповим и народним послови-

вицама. Уочава се да Езопове басне пружа^у филозофско ту-

мачсп.е, а Доситезеве моралну поуку. Претпоставлл се да ]е

до ових разлика дошло под утица^ем народних умотворина.

22. Аноним

Г. Павле Софрып об]авыо /е. — 1903, кн.. X, бр. 8, стр. 648.

Павле Софрип зе об^авно Празнован>е Бадн>ег вечера ы БожиНа

у Сент-Андре]ы с нарочитым погледыма на н,егов претхрышНан-

скы карактер.

23. Аноним

Ка чланку „Волтеров Задиг ы нагие народне прыповетке". — 1904, кн,.

XIII, бр. 1, стр. 68—70.

Поводом чланка П. Поповипа Волтеров Задыг ..., С. Норовил

^е послао народну приповетку АнЬео и чобан ко^а се готово у

потпуности поклапа са XX главом Волтеровог Задига.

24 Аноним

Барон Адолф д'Аврил. — 1904, кн.. XIII, бр. 5, стр. 399—400.

МеЬу Д' Авриловим студщама о Србщи и Балкану, посебно се

издва^а Косовска битка (Париз 1868). Навео ^е десетак народ

них песама о косовском бсуу покушава^упи да пружи дедну

епску целину, као што су то пре н>ега чинили токсим Новип

Оточанин у Лазарици (1847) и Сигфрид Капер у Иег ЗегЬеп саг

1мгаг.

25. Аноним.

]една реыензы\а српскых народных песама. — 1905, кн.. XIII, бр. 6,

стр. 477.

Године 1816. кад ]е Вук штампао другу свеску српских народ

них песама, у „Бечким новинама за огалту кн>ижевност", бр. 20
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и 21, изишла ]е рецепт | а анонимног аутора. Она уе касни]е

унесена у Копитареву збирку Маььи списи и у Гримове Ман>е

списе. Анализом односа Грима и Копитара према Вуку, М. Мур-

ко ^е заюьучио да ^е аутор Копитар (»Еигопоп«, XI, св. 1 и 2,

1904).

26. Аноним

Статы по СлавяновЬдЬшю. — 1905, к». XIV, бр. 6, стр. 477 # Д.

Под овим насловом об;ав.ъен }е зборник радова ко] и се тичу

словенских народа. Од наших аутора запажа^у се I. Ердел>ано-

виА (Проучаваьье насела у српским кра\евима, 1ужнословенске

щесме о смрти КралевиНа Марка) и т. Томип (Мотиви у пре-

дагъу о смрти крала Вукашина).

27. Аноним

Кипа. — 1905, кн.. XIV, бр. 10, стр. 798—799. # П.

Почео )с да излази лист за шалу, забаву и народне умотворине.

28. Аноним

Др Грегор Крек. — 1905, кн.. XV, бр. 4, стр. 319—320. # П.

Преминуо ]е следбеник Копитара и Миклошипа; на]знача]ни)и

рад — Увод у славенску литературу и историку.

29. Аноним

Фра Грга МартиИ. — 1905, кн.. XV, бр. 7, стр. 559—560. # А.

Преминуо ^е 18. VIII 1905. знаменити босански просветител. и

сакушьач народних умотворина. Сакушьене песме сфавио ^е са

Чукийем као Народне щесме босанско-херцеговачке.

30. Аноним

Из кн>ижевности. — 1906, кн.. XVI, бр. 4, стр. 318—319. # И.

Франо Илешип ^е у „Л>убл>анском звону" об]авио приказ студще

П. Поповипа Приповетке о девощи без руку.

31. Аноним

Баз вегЫвсИе УоШгеа" ш Лег йешзспеп Ы1егаШг. — 1906, кн.. XVI,

бр. 3, стр. 235. # Б.

Наведена студиза ^е докторска дисертащца М. Курчнна, од-

брааена на Бечком универзитету, а штампана у Ла^пцигу. Рас

правлю се о Хердеровим преводима морлачких песама, Гетео-

вом преводу Хасанагинице, о популарности наше народне песме

у Немачко.), о преводима Вукових песама Талщеве, Герхарда,

Веселила, Фолга, Грима. У додатку ]е об^авл.ена расправа о пето-

стопном (српском) трохе^у.

32. Аноним

Лука Зима. — 1906. кн.. XVI, бр. 7, стр. 560. # А.

Преминуо ^е Лука Зима, ]едан од истраживача народног блага.

На^знача^юце му ^е дело Фигуре у нашем народном песништву

с н,иховом теорщом (Каа ТА20, 1880).

33. Аноним

Двадесет српских народних приповедака с предговором и белешкама

за извор и паралеле текста израдио проф. Андра ГавриловиН, Београд

1906, издание задужбине Или]е М. Коларца. — 1906, кн.. XVII, бр. 5,

стр. 379—381. # О.

Оценена )е као кн>ига ко]а сто^и изван науке.

34. Аноним

Успомене Л. А. Франкла о М. Сто]адиновиП. — 1906, кн.. XVII, бр. 12,

стр. 494-^*50. # П. С.

Лудвиг Аугуст Франкл, преводилац наших народних песама на

немачки, посветио ]е Мини Караиип сво] превод из 1852. године

Си$1е — зегЫзсИе ЫаНопаШейег.

35. Аноним

Етнологща. — 1907, кн.. XIX, бр. 8, стр. 634—635. # Н.

Тихомир БорЬевнЬ }е превео Уб1кегкипйе Ха,)нриха Шурца.

К'тьига се сасго)и из следепих поглавл>а: Основи етнолопце (ан-
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трополопуа, антропогеографща и зезик), Упоредна етнолопча

(друштво, економи)а, духовна и материЗална култура). Народи

и земле.

36. Аноним

Српске народне игре. — 1907, кн.. XIX, бр. 10, 794—795. # Н.

Из IX кн.иге „Етнографског зборника" прештампана )е студиЗа

Т. БорЬевиНа у ко]о] се расправла о развоЗу народних игара,

(ьиховнм одликама, подели (витешке, забавне, игре духа, игре

за добит, орске игре, релипцске . . .). Дата )е библиографща о

играма у српско] литератури.

37. Аноним

О србским народным песмама. — 1907, кн.. XIX, бр. 10, стр. 795.

Разматран>а т. Томийа о нашо] народно] епици поводом рас

праве Г. А. Гавриловича одштампана су у посебну кн»игу О срп-

ским народным песмама (Београд 1907).

38. Аноним

Два рада о српскым Цыганима. — 1908, кн.. XX, бр. 4, стр. 314—315.

У ЗубиларноЗ свесци »тоигпа1 от гЬе Сгозу Ьоге 5ос1е1у« Т. Бор-

ЬевиК }с об]авио чланак о Циганима у Србщн (укратко о ^езику,

вери, броЗном сташу, занимашу . . .). У „Годишнлщи Николе Чу-

пиЬа" XXVII, БорЬевиЙ ^е опширниЗе разматрао ову исту про

блематику.

39 Аноним

Кожа. — 1908, кн.. XXI, бр. 3, стр. 239.

Ла.)пцишка кн>ижара Вилхелма ХаЗмса покренула )е едициЗу

фолклорних свески. Прва доноси Кажу Карла Верхана. Пред-

виЬа се об]авл.ива»е: Прыповетке А. Тимеа, Народне песме О.

Шела, Обича/и П. Сатрона и Дечи/е песме и ыгре К. Верхана.

40. Аноним

1една народна приповетка и „Превара на превару" 1. С. ПоповыНа. —

1908, кн.. XXI, бр. 10, стр. 791. # 3.

У „Кийи" (1908, бр. 43) об]аа№ена )е приповетка Окати слепац

ко]а )е истоветна с приповетком Каматник и харачлща из збир-

ке В. ВрчеыкЬа. ВеЬ ]е П. ПоповпЬ указао (у „КарациЬу" за

1908) да Зе ова ВрчевиЬева приповетка могуЬан извор за Сге-

риЗину Превару за превару.

41. Аноним

Валтера Скота преаод песме о Хасанагиници. — 1908, кн.. XXI, бр. 6,

стр. 397.

Белешка о трагальу В. ЛовановиЬа за необЗавденим преводом.

У „Каталог изложбе о Валтеру Скоту" (Единбург 1871) унет Зе

податак о посто]ан.у овог рукописа (ТНе Ьатеп1аНоп о/ (Не

РаНУфй М'/е о/ Азап-Аца). Рукопис се налази у приватном вла-

сништву и вероватно ^е изгублен.

42. Аноним

Зборник у славу Ватрослава 1агиНа, Берлин 1908. — 1908, кн.. XXI,

бр. 9, стр. 714—716.

ИзмеЬу осталих доноси радове: С. Новаковийа Свод Душанова

законика у народно} песми, 5. РадониНа Херцег Ст]епан ВукчиН

и породица му у исторщи и народно] традицией, Л>. Сто]ановнЬа

Вук Караиик и бечка полицща, М. Тершаковийа Копитар и Вук.

43. Аноним

]едан разлог за деобу задруге. — 1909, кн.. XXII, бр. 3, стр. 239—240.

# О.

У „АнтропофитеЗи" (кн.. V, Ла.)гщиг 1908, 32—38) обЗавллн $е

чланак дра ТврЬиЬа у коме се расправ.ьа о узроцима распа-

дан>а задруга. Поред познатих (зло поступаше домагШна, распра

меЬу члановима задруге, сполаилье мешан>е или посебно има-

1ье ш^единца) истиче и ]едан редак али снажан разлог — захтев
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старешине задруге да живи у недозволеним односима са сна-

хама. Сведочанства о томе налазе се у документима Државног

архива.

44. Аноним

Систем исторщске антропологще балканских народа. — 1909, кн>.

XXII, бр. 7, стр. 558—559. # X.

Студоца Н. Жупанипа, прештампала из „Старинара" за 1909,

оценке се као документована кн>ига ко]'а пружа обилие по

датака.

45. Аноним

Мисли о физщоетнологщи. — 1909, кн.. XXII, бр. 9, стр. 715—716. # Н.

Белешка о расправи Н. Жупанипа ко]а ]е прештампана из

„Просветиног гласника". У првом делу се истине знача] проуча-

ван>а психологе народа и физиоетнолопце, а у другом се го

вори о антропометрии. Према резултатима, Срби и Хрвати

припада]у смеЬем типу — брахикефалном; високог су узраста,

тзв. ]адранског или динарског типа.

46. Аноним

Србща описана Србима. — 1909, кн.. XXII, бр. 9, 718—719. # А.

У Лондону ]е изашла кн»ига ЗегЫа Ьу 1Ие ЗегЫапз. Поред чла-

нака из области историке, устава, економще, просвете и културе

доноси и члаике Т. БорЬевипа Народна верован>а и трааицща

и С. Тро]ановипа Обича]и и одело.

47. Аноним

]едан покуша; етнопсихологще. — 1909, кн.. XXIII, бр. 3, стр. 238.

# X.

Белешка о изласку из штампе кн»иге Павла Софрипа. Садржи

три расправе: ,Душа српског народа за време Стевана Немале

и Св. Саве", „Душа српског народа за легова робованьа под

Турцима" и „Истори)а српског Ьавола и српске вештице". Юьи-

га се похвал.у)е мала у н»о] има погрешних хипотеза ко^е су

довеле до погрешних закл.учака.

48. Аноним

Истраживанга о народним песмама српским. — 1909, кн.. XXIII, бр. 8,

стр. 623. # X.

Изишла ]е из штампе кн>ига 5. Томипа Исторща у народним

епским песмама о Крал>евипу Марку. Први део чине Песме о

Муси Кесецщи и Бему БрЬанину (паралеле измеЬу истори]ских

чиаеница и опеваних), а други неколико необ]авл*них песама

о Муси и Беми као супарницима Марка Крал.епиЬа.

49. Аноним

Исторща старог бугарског права. — 1910, кн>. XXIV, бр. 1, стр. 78.

# К.

Осврт на кн»игу у ко^ ^е приказан развс^ бугарског права до

старе турске управе упореБен са српским правом.

50. Аноним

Омангч списи Луке Зиме. — 1910, кн.. XXV, бр. 2, стр. 159.

Кльига Л. Зиме Оман>и списи садржи огледе: Метрика народных

песама и Метрика народних песама упореЬених са примерима

из других словенских народних песама.

51. Аноним

Два енглеска чланка о српским стварима. — 1910, XXIV, бр. 3, стр.

237. # 5.

ТЬе »С1а581са1 Неу^еты*, XXIII, бр. 7, доноси чланак М. 5. ТЬот-

80П и Т. В. ^асе Веза ]еге)ске културе са Србщом, а ТЬе Охгогс!

апй СаглЬпй^е Кеу1е\у за 1909. доноси V/. В. Рогз1ег БчтЫ,

Неколико српских народних приповедака.
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52. Аноним

Цигани и музыка у Србщи. — 1910, кн.. XXIV, бр. 9, стр. 711. # X.

Из .(убиларног бгя>)а „Босанске виле", у посебну книгу ^е пре-

шта.мпана студи)а Т. БорЬевипа Цигани и музыка у Србщи.

53. Аноним

ГраЬа за српске народне обина\е. — 1910, кн.. XXV, бр. 1, стр. 71. # X.

Под овим насловом штампан }е рад Т. БорЬевиЬа као XIV кььига

„Српског етнографског зборника". Документа ко^а се односе

на прогашане вештица, спал>иван>е вампира и ел. из времена

прве владавине кнеза Милоша, а на основу ко]их \е написана

ова кнэига, налазе се у Државном архиву у Београду.

54. Аноним

1една нова кн>ига о задрузи. — 1910, кн.. XXV, бр. 10, стр. 799—800.

У Лашцигу к штампана докторска дисертаци^а Г. Вл. Алекси-

.|ева 151 <Ие ^.айги^а-Наиз-Коттитоп ете ]игнИз115Спе Регзоп?

Ете ЗШсИе иЬег дИе Еп1улск\ип% ипЛ дле гёсНШске ЫаШг йег

2,айти%а.

55. Аноним

Приповетка о Александру Великом у румунско] кн>ижевности. — 1911,

кн.. XXVII, бр. 5, стр. 556. # Т.

Приказ студне Н. Картожана Александрита у румунско] лите-

ратури. Сматра се да на]стари)и превод Александрите из XVII

века н^е превод веп препис неког рукописа из XVI века ко.)и

се односи на словенски превод ове приповетке. Студща пружа

увид у друге рукогшее Александрите, штампана издала и утица]

на усмену и писану кн>ижевност.

56. Аноним

Стара Србща и Арнаути. — 1911, кн.. XXVII, бр. 10, стр- 791. # К.

»Ьа геуие Йе Рапе» об^авила ^е чланак Гастона Грав^еа Ьа

УгеШе-ЗегЫе е( 1ез А1аЪапа1з. Чланак ^е написан научнооб^ек-

тивно ослан>а.)упи се на Цви.)ипеве Основе за географщу и

геологщу старе Србще и МаНедонще. Дата ]е и етнографска

карта Старе Срби]'е.

57. Аноним

Иван КосанчиН: Ново-пазарски Саниак и н>егов етнинки проблем —

Београд 1912. — 1912, кн.. XXVIII, бр. 4, стр. 241. # М.

Белешка о издану кн»иге ко]а третира актуелно питан>е. Пред-

говор }е написао т. Цви.)ип.

58. Аноним

Питание народности. — 1912, XXVIII, бр. 6, стр. 479. # X.

Белешка о одбран>ено] тези Немане Вукипевипа Ьа ОиезНоп

йез па(юпаШёз у Женеви (штампано 1912). Бави се проучава-

нем општих принципа народности, психолопцом народа, ства-

ран>ем и разви^анем државе као манифесташце народности.

59 Аноним

Радови Г. М. Арнаудова. — 1912, кн.. XXIX, бр. 4, стр. 316. # Н>.

Белешка о изласку из штампе студоце Раковски као фолкло-

риста.

60. Аноним

Балканске жене. — 1913, кн.. XXX, бр. 3, стр. 240. # Н.

У часопису »Ье Макагш РШогезяие* (1. и 15. децембра 1912)

изашао .)е чланак Марине Маркович Ьез Реттез йез Ва1капз.

ГовореЬи о ерпским женама, она прави разлику измеЬу жена у

вароши и на селу где жене живе у патрщ'архалним породи-

цама.

61. Аноним

Радови 1ерне)а Копитара о Србима. — 1913, кн.. XXX, бр. 6, стр.

465—467. # М.
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Наведено ]е двадесет радова т. Копитара о Србима. Они су

узети из библиографи^е Петровског (Русски филологически вЬ-

сник, Варшава), кощ ]с аутор и расправе Первы годи дъателъ-

ности о почецима Копитаровог кн>ижевног рада. Студща М.

Мурка КорНаг ш Уик говори о утищуу Копитара на Вука.

62. Аноним

Две кн>иге о КралевиНу Марку. — 1913, кн.. XXX, бр. 12, стр. 959.

#Н.

Изишле су из штампе две кн>иге о Марку КральевиКу: збирка

песама и збирка приповедака и анегдота.

63. Аноним

Зидагье Скадра у руском преводу. — 1913, кн.. XXXI, бр. 2, стр. 160.

# К.

Преводилад ^е Т. В. Ржига. Осим песме, кн>ига пружа и ми-

тологи^у, обича]е веэане за ову песму.

64. Аноним

Из Србще Кнеза Милоша. — Н. С, 1922, кн.. V, бр. 3, стр. 237.

Према рукописжу граЬи Државне архиве, Т. БорЬевип }е на-

писао студоцу о културним приликама у Србщи од 1815. до

1839. године.

65. Аноним

Музички гласник. — Н. С, 1922, кн.. V, бр. 4, стр. 313—314. # М.

Месечник Београдске подружнице Удружсчьа }угословенских

музичара доносипе поред осталог и прилоге из музичког фол-

клора.

66. Аноним

Згрзке пагойпе р^^роVе^ке рге1оЩ Ргап Ег}юес (МиЬ^апа 1922). —

Н. С, 1922, кн.. VI, бр. 8, стр. 638—639. # Ц.

Збирка се састо^и од 30 приповедака, а израЬена ^е по узору

на збирку Т. Осто^ипа (Дубровник 1911). Аутор белешке сматра

да приповетке губе од свозе лепоте при превоЬен»у, па би их

требало дати у оригиналу уз тумачеже непознатих речи.

67 Аноним

Лу] Леже. — Н. С, 1923, кн.. IX, бр. 3, стр. 240. # П.

Белешка поводом смрти Лу]а Лежеа, ]едног од оснивача ело-

венске науке меБу Французима. Словене ^е задужио бро]ним

ссе]пма о кн>ижевности, историки и митолопци.

68. Аноним

Насела и порекло становништва. — Н. С, 1923, кн.. IX, бр. 5, стр.

391—392.

ЬОьига XIV едищ^е „Населл и порекло становништва" доноси

радове М. КатиЬа Српска насела у Русичи: Нова Србща и

Славено Србща (на основу података Ратног и државног архива

у Бечу, Пагри^арши^ског архива у Карловцима и, делимично,

према подацима Државног архива у Москви). Представл>ене су

сеобе, Н.ИХОВН узроци, последние, етнички пронеси претапана.

69. Аноним

Нове кн>иге. — Н. С, 1923, кн.. IX, бр. 5, стр. 399-400.

Белешка о изласку из штампе К1ьига Т. БорЬевнпа Наши на

родны обича}и и 5. Цвп|иЬа Сеобе и етнички процеси у нашем

народу, Сара^ево 1922.

70. Аноним

Насела и порекло становништва. — Н. С, 1923, кн.. X, бр. 8, стр. 637.

# ДИН.

Кльнга XV наведене единице об]авл.у)е радове товипевипа Ма-

лееща и П. Шобо)иЬа Б/елопавлиИи и П\ешивци, племена у

Црно] Гори.
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71 Аноним

Цви/иЬ на четком. — Н. С, 1925, кн>. XIV, бр. 1, стр. 76. # Б.

У оквиру 54. свеске серще „Землл и л»уди" обзавл>ена $е кн>ига

Балкански питагьа т. Цвщипа ко]а садржи: „Културни по] ас и

Балканског полуострва", „Главне географске особине централне

области Б. п.", „Распоред Б. п.", „Географске основе Македон-

ског питала", „О етнографи^и Македони^е". Дат ]е и преглед

Цвщ'нпевог рада.

72. Аноним

Женске народне песме. — Н. С, 1925, кн.. XIV, бр. 7, стр. 554д

Белешка о изласку из штампе антолопце 1аше Продановипа;

садржи 418 песама.

73. Аноним

О Бугьевцима. Зборник Кгьижевног севера. Суботица 1927. — Н. С,

1927, кн>. XXI, бр. 2, стр. 155—157. # Б. К.

Две свеске ,ДСн>ижевног севера" посвепене су Бугьевцима ко]и

су досел>ени кра]ем XVII века на простор од Сомбора до Су-

ботице и преко границе у МаЬарску. Об]ав.ъени радови освет-

л>ава]у н>ихову историку, ]език, обича]е (свадбене), те открива]у

о н>има податке ко.)И се чувашу у архивима.

74. Аноним

Српске народне умотворине. — Н. С, 1927, кн.. XXI, бр. 8, стр. 633—634.

# Б.

Прирсдио В. Ча.]кановнп, а издала Српска кра.ьевска акаде-

шца.

75. Аноним

Бол у народно} поезщи и демократски обзири у уметности. — Н. С,

1927, кн.. XXI, бр. 8, стр. 634. # X.

Студ^а Борипо.|а Сто]ковипа разматра везу измеЬу модерне

драме и народне песме и п.ихову тематску инегшращцу.

76. Аноним

Српска народна песма у енглеско] литературы. — Н. С, 1927, кн.. XXII,

бр. 2, стр. 151. # Т.

»51ауошс Кеуге\л/« доноси чланак Драг. СуботиЬа ЗегЫап Ро1к

Рое1гу т ЕпёНзН ШегаШге Први превод ^е дао Скот; превео

]е Хасанагиницу према Гетеу. Ни други енглески преводиоци

нису познавали нашу народну поези)'у у оригиналу.

77. Аноним

Запахи и еснафи у Расини. — Н. С, 1928, кн.. XXIV, бр. 5, стр. 389.

# Б.М.

Ова расправа ]е об^авллна као XVIII кн>ига „Српског етнограф-

ског зборника". Говори се о варошким, сеоским, женским и

цигайским занатима, затим о духовном животу занатлща, о

еснафима и 1ьихоно) организацией.

78. Аноним

Гласник Земал>ског музе/а .— Н. С. 1928 кн.. XXIV, бр. 5, стр. 390.

# .Т.К.

Друга свеска за 1927. годину доноси прилоге М. Карановипа

Типови куНа у Босни и М. Филиповипа, Нови подаци о селу и

општини Какн,у.

79. Аноним

Наша народна поезща. — Н. С, 1928, к». XXV, бр. 7, стр. 546—548.

# Б.М.

Тробо] „Кн.ижевног севера" посвепен ]е народноз поезщи. Аутор

приказа наводи тезе прилога Г. Геземана, Н. Банашевипа, А. Пе-

трановипа, т. Продановипа, Т. БорЬевипа.

80. Аноним

Гласник Земалског музе\а. — Н. С, 1929, кн.. XXVII, бр. 5, стр. 394.

#К.
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Друга свеска за 1928. годину доноси чланке Г. Вилкеа О сим

волу и значеььу пауна у народном верован>у, М. Филиповипа

О старинами у Бокикима код Олова, и друге.

81. Аноним

Из црногорског права. — Н. С, 1929, кн.. XXVIII, бр. 3, стр. 236—237.

# И. П.

Из области црногорског права об]авл>ене су две студще. Прва

^е: И. .Гелий Васо]евиНки закон од дванаест тачака; закон }е

допет 1829. или током прве половине 1830, а очуван $е у усме-

ном предан>у. Одредбе су место дате у облику пословица. Уз

закон су дати коментари и предагьа, а он ]е послужио као

извор Општем имовинском законику за Црну Гору. Друга ^е

студии Радмиле ПетровиЬ Законик Петра I владике црногор

ског. Расправ.ьа о утица^у овог законика на Данилов законик

из 1885, као и о првим писании законима у Црно^ Гори.

82. Аноним

Наши иселеници. — Н. С, 1929, кн>. XXVIII, бр. 5, стр. 402—403.

# И. П.

Кн»ига Божидара Пурипа, конзуларног представника у САД.

Износи статье наших исел>еника, иьихову националну свеет, ор

ганизации цркве и школе, разне групе и покрете, н>ихов однос

према домовини.

83. Аноним

Син>ске народне песме и причагьа. — Н. С, 1930, к». XXX, бр. 5, стр.

394—395, # Т.

Збирка Степана Грчипа изишла )е 1929. у Сплиту.

84. Аноним

,#.н>ижевни север" о Бугьевцима. — Н. С, 1930, кн.. XXXI, бр. 4, стр.

311. # Н>.

Доноси фолклорне прилоге и написе о Бун>евцима знамениты

л>удима. Истичу се чланци т. Ердел^ановиЬа О пореклу Бун>е-

ваца, К. Прпийа Стари божикни обича\и и М. Кнежевила О

народным песмама.

85. Аноним

Прилози за филозофщу и етнопсихологщу. — Н. С, 1931, квь. XXXIV,

бр. 12, стр. 159, # X.

Белешка о покретаау новог часописа, уредник Душан Неделг

' ковип. Прва свеска доноси студицу Ф. Тро]а О музичко] осет-

лмвости 1ужносрбщанаца, Шумадинаца и Црногораца.

86. Аноним

Гласник Земалског музе\а. — Н. С, 1933, кн.. ХЬ, бр. 1, стр. 72. # Л>.

Свеска 44 садржи етнолошке и археолошке радове; истиче се

прилог М. Карановипа Крсно име и Зав]етина у Змщан>у.

87. Аноним

Прилози за кн>ижевност, )език, историку и фолклор (кн,. XII, св. 2 и

3, уреЬу)е Павле Поповип, Београд 1932). — Н. С, 1933, шь. ХЬ, бр. 6,

стр. 394. # К. И.

МеЬу занимл>ивим чланцима наводе се и текстови I. Томипа и

П. Поповипа.

88. Аноним

Никола БоновиН, Рад и карактер Црногораца, Београд 1925. — Н. С,

1935, кн.. Хи\, бр. 1, стр. 82. # А.

Аутор приказа истиче гледиште Н. Боновийа да иегштивале пси-

хичких особина, радног морала и духовних стремлен.а Црного

раца треба решити преко творевина н.иховог духа. У испитива-

н.у треба узети у обзир крвне примесе, чиниоце у формиран>у

характера, психичке особине, радни морал, политички израз и

слично.
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89. Аноним

Др Иван Есих: Грци и ]ужни Словени. — Н. С, 1935, кн.. ХЫУ, бр. 2,

стр. 163. # Л>.

Из „Обзора" прештампано у посебну студоцу; омогуЬава пре-

глед уза^амних културних веза измеЬу Грка и тужних Словена.

Забележен зе жив рад Грка око среднювековне исторще .Гуж

них Словена (М. Ласкарис Византщске принцезе у средн>ове-

ковно] Србищ). На гкхъу кн>ижевности, прву студи^у о нашо]

народно^ поезди дао ]е Перварологус, а први превод Н. Томазео.

Затим су превоЬени Лаза Лазаревич Први пут с оцем на ]утрен>е,

На бунару (превео В. БорЬевип), Све Не то народ позлатити

(Менос Филандас), Нэегош, Радичевий, В. Илий (К. Пасазанис),

Дучип (М. Родос), народне песме (Т. Вел]анитис, И. Дентрино).

90. Аноним

Два издана „Друштва Св. Саве". — Н. С, 1935, ХЫУ, бр. 4, стр. 322—323

# Б. К.

Поводом 700-годишн.ицё роЬен,а св. Саве штампане су две кн>и-

ге: Уроша ЦониНа Свети Сава у народним и уметничким пес-

мама (60 песама) и Браство (12 прилога о св. Сави).

91. Аноним

Микун Павикевик: Црногорци у причама и анегдотама. Л>убл>ана 1934.

— Н. С, 1935, кн.. ХЫУ, бр. 6, стр. 496.

Белешка о изласку ове юьиге из штампе.

92. Аноним

МиНун М. ПавикевиН: Црногорци V причама и анегдотама. Л>убл?ана

1934. — Н. С, 1935, кн.. ХЫУ, бр. 7, стр. 580. # Д.

Збирка ^е прештампана из „Етнолога" VII. Приказивач замера

Павипевипу због подешаван>а података.

93. Аноним

Петар Ж. Петровик: О народним песмама у рудничком поморавлу.

— Београд 1935. — Н. С, 1935, кн.. ХЫУ, бр. 7, стр. 581. # К.

Ова студоца ^е об]авл>ена као шеста свеска посебних издала

Етнографског музе]а у Београду. Приказами су певачи, начин

певан>а и свиран>а, музички инструменти.

94. Аноним

МиНун ПавикевиН: Народна пореЪен>а. — Н. С, 1935, ХЫУ, бр. 7,

стр. 580—581. # К.

Прештампано из Зборника за живот и обича\е народне. Доноси

око 400 примера пореЬеаа познатих и ван Црне Горе.

95. Аноним

Душан Поповик: Београд пре 200 година. — Н. С, 1935, кн.. ХЫУ,

бр. 8, стр. 662—663. # Неп.

О Београду измеВу два турско-аустрщска рата (1717—39). При-

казани су почеци настанка граЬанског друштва, сталежа и за-

ниман>а, школе, забаве, породице . . .

96. Аноним

Др Дим. Буровик: Митолошки елементи у песми Цар Лазар се при-

клана царству небеском. — Н. С, 1935, кн». ХЬУ, бр. 4, стр. 326. #' К.

Прештампано из свеске „Гласника зугословенског професорског

друштва.". Лазарева привода царству небеском може се сматра-

ти за синтезу општег осепан>а вишег друштва у средн>ем веку.

Сама песма ода]е кььишко порекло и сматра се да н^е настала

пре XVIII века.

97. Аноним

Рад. Меденица: Филип ВшшьиН и оквир „Полекела два врана гавра-

на". Стр. 18. — Н. С, 1935, ХЬУ, бр. 4, стр. 327. # Д.

Прештампано из мартовске свеске „Прилози проучаван,у на

родне поезде". Песнички оквир ко]и ^е употреблен у песми

http://www.balcanica.rs



446 Ва1сашса XV

„Бсэ] на Мишару", ВиильиЬ )е могао упознати на путу по Хер-

цеговини и Црно) Гори.

98. Аноним

Др Фехим Бар/актаревик: Насредин-хоиин проблем (Из Прилога за

кгьижевност, ]език, историку и фолклор XIV) Београд 1934. — Н. С.,

1935, к». ХЬУ, бр. 4, стр. 328.

Белешка о изласку из штампе.

99. Аноним

Зборник у славу Филипа Вишника и народне песме. Издане одбора

за прославу Филипа ВшшьиНа. Београд 1935. — Н. С, 1935, кн.. ХЬУ,

бр. 7, стр. 565—567. # М. П.

Садржи чланке М. Пупила, Д. Костила, В. Ча.]кановипа, В. Ко

ровина, I. Продановипа и других.

100. Аноним

Калевала. Фински народни епос. Книга прва. Превео с француског

др Иван С. Ша/ковик, Хелсинки, 1935. — Н. С, 1935, кн.. Х1ЛП, бр. 7,

стр. 564.

Белешка о изласку из штампе

101. Аноним

МиНун ПавиНевик: Црногорци у принама и анегдотама. С предговором

проф. др Михаила Вукчевика. Книга тринаеста. Београд 1935. — Цр

ногорци у причану и анегдотама, с предговором проф. др Мата Хан-

жековипа. Книга XVI. Издание ]угосл. Париских Новина. Париз 1936.

— Н. С, 1936, кн.. ХЬУШ, бр. 6, стр. 484.

Белешка о изласку из штампе.

102. Аноним

ЪеороИ Каг1 СоеЦ. УоИсзИеа" ипй Vо^к$еЪеп а"ег Кгоа1еп ипй ЗегЪеп.

Егз1еп Вопи: /)«е ЫеЬе (З^гса, 12, Негаив^еЪеп Vоп К. Н. Мауег ипй

М. Мигко) Не1йе1Ьег% 1936. — Н. С, 1936, ХЫХ, бр. 2, стр. 155—156.

# К.

Об)ав;ьсна су три одломка Гецовог списа; у уводном делу ]е

дат историйки преглед упознаватьа Европе са нашом народном

кн>ижевношпу. Од Генцових рашцих списа наводе се Религиозны

елементи у српским народним песмама (1921), Милосни, шалмви,

погрдни називи за лубавнике у српском народном песништву.

103. Аноним

Мипун ПавиНевик: Црногорци у причама и анегдотама. С предгово

ром др Мата Ханжековика. Кн>ига шеснаеста. Издание Зугосл. парис

ких новина. Парис 1936. — Н. С, 1936^ кн>. ХЫХ, бр. 6, стр. 153—154.

# Д.

Приказ кн>иге. Приказивач има миицъеле супротно М. Ханже-

ковийу и истиче да ПавиЬевип ни)е имао друге улоге сем улоге

сакугоьача и редактора црногорских народних умотворина.

104. Аноним

Даница С. ]анковик: Мелодще народних игара, за виолину и певан>е

(Допунска збирка народних мелодща за книгу Народне игре I, сху-

пиле и описале Лубица и Даница С. 1анковик, Београд, 1934). Бео

град, 1937. — Н. С, 1937, кн.. Ь, бр. 2, стр. 160.

Белешка о изласку из штампе.

105. Аноним

Иове книге. — Н. С, 1937, кн.. Ь, бр. 3, стр. 248.

Изишла ^е из штампе кн>ига Прилози проучавану наше народне

керамике, св. 6, уредник др Бор. Дроблаковий, издавач Етно-

графски музе] у Београду, 1936.

106. Аноним

Бугарске народне баладе. — Н. С, 1937, кн.. Ы, бр. 4, стр. 318. # Л>.

Приказ зборника бугарских народних балада Сенки из неви-

делца, приредили Б. Ангелов и X. Вакарелски. Садржи 163 пе

сме ко]е су пропрайене белешком од кога и где су забележене.
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107. Аноним

Нове кн>иге. — Н. С, 1937, кн.. Ы, бр. 8, стр. 656.

Из штампе су изишле Прошъьа и свадба на отоку Цица, обра-

дио Петар РаЬеновип (тгрештампано из „Развитка" 7—8, 1937),

Бан>а Лука 1937, и Свет. Стефановип, Некоей подаци из маЪар-

ске литературе за датиран>е наше народне поезще.

108. Аноним

Прилози за к/ьижевност, ]език, историку и фолклор. Уредник Павле

ПоповиН. К/ыиа XVII, свеска прва. Стр. 191. Београд (ма{) 1937. —

Н. С, 1937, кн.. ЬП, бр. 2, стр. 158—159.

Доноси прилоге Ф. Бар]актаревипа о мевлудима и о мевлуду

уопште, и X. Поленаковипа о мотиву приповедака о дсво^ци без

руку код Аромуна.

109. Аноним

Лгубица С 1анковиН и Даница С. 1анковиН: Народне игре. II кн>ига.

Скупиле и описалс. — Београд 1937. — Н. С, 1937, кн.. Ы1, бр. 3, стр.

240.

Белешка о изласку из штампе.

ПО. Аноним

Даница С. 1анковиН: Жена у нашим народним играми (Из Гласника

Етнографског музе]а у Београду, XII). Београд 1937. — Н. С, 1938,

кн.. ЦП, бр. 1, стр. 80.

Белешка о изласку из штампе.

111. Аноним

МиНун ПавиНевиН: Црногорци у причама и анегдотама. Кн>ига четр-

наеста — Уз студщу Умберта Урбаниа (штампано у 200 примерака

исклучиво за научне сврхе), Загреб 1938. — Н. С, 1938, кн.. ЫУ, бр. 3,

стр. 240.

Белешка о изласку из штампе.

112. Аноним

Гласник Етнографског музе\а у Скощу. — Н. С, 1939, кн.. ЬУ1, бр. 4,

стр. 317.

Свеска XIII доноси прилоге В. ВлаховиЬа Неколико запажан>а

о народним песмама у Битол>у, В. Вуковипа О народно] песми

и народним певачима на Пел>ехицу. Д. танковиЬ, Празничне

народне игре у Поречу у 1ужно{ Србщи.

113. Аноним

Прилози проучаван>у народне поезще. — Н. С, 1939, кн.. ЬУП, бр. 5,

стр. 395—396.

Бро^ ' У1/1 углавном ]е посвепен Косову.

114. Аноним

МиНун М. ПавиНевиН: Црногорци у причама и анегдотама. Са пред-

говором Димитрща Логика, адвоката и бившег министра правде.

Кн>ига деветнаеста. Загреб 1939. — Н. С, 1939, кн.. 1X1, бр. 6, стр. 480.

Белешка о изласку из штампе.

115. Аноним

МиНун ПавиНевиН: Црногорци у причама и анегдотама. Кпига два-

десет прва. Са предговором др Ернеста ЧимиНа. Загреб 1939. — Н. С,

1939, ЬУШ, бр. 1, стр. 64.

Белешка о изласку из штампе.

116. Аноним

Лубица и Даница С. ]анковиН: Народне игре, кшна III. Београд 1939.

— Н. С, 1940, кн.. ЬХ, бр. 7, стр. 552. # Р.

Приказивач истиче да юьига доноси богату граЬу класификовану

по кореографским областима: Скогиъе, Тетово, Гостивар, Кума-

ново, Скопска Црна Гора.

1 17. Аноним

1една кн,ига о Уузсно/ Србщи. — Н. С, 1941; кн.. ЬХП, бр. 7, стр. 555.

# М.
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Юьига Магейотеп, ЬеЬеп ипй Сез1ак етег Ьапйзска^г изишла

\е у Берлину 1940, а садржи прилоге ДворникопиЬа (Символ

Косова), Шмауса (Преглед обичща и ььихов удео у српскохр-

вахско] кгьижевности) и других.

118. Антула, 1ован

Народна приповетка о „Шарану". — 1905, кн.. XV, бр. 8, стр. 634—635.

# А.

Познато }е да ^е садржина Зма]евог Шарона узета из неке ггри-

поветке. Антула претпоставл>а да би то могла бити приповетка

„Залудила човека" ко^а ]е об^авллна у „Кипи" бр. 23 за 1905.

годину.

119. Антула, .Гован

Вук КараииН и руске народна песме. — 1908, кн>. XX, бр. 10, стр. 794.

# Н. А.

Л>убомир Сто]ановиЬ ]е руске народне песме из заоставштнне

Вука КарациЬа уступно М. Сперанском коди их ^е об^авио. Пет

песама су из збирке Новиковског, а шест ^е Вук забележио у

Орловско] губернией. Вук споминл ове песме у писму Копитару

од 13. VIII 1819. године.

120. Арнаутовип, Александар

МаиЫаз Мигко: Ые Уо1кзерИс йег Ъозтзскеп Мокаттейапеп. — 1909,

кн.. XXII, бр. 5, стр. 387—390. # А. А.

Дат ]е преглед досадалиьих радова на прикушъан.у народних

муслиманских песама: Ф. С. Крауса, две збирке К. Хермана,

збирка Мехмеда Целалудина Курта. У прво^ свесци часописа

»2е11зсппг1: с!ег Уегетв Шг Уо1к5кипс1с т ВегИп», за 1909. сфав-

л»ен |е чланак М. Мурка Народна епска поезща босанских Му

хамеданаца. Према Арнаутовипу, подаци за ова] чланак узети

су из предговора Луке Мар^аношгЬа.

121. Арнаутовип, Александар

Суд Гетеа о српско] народно] поезщи. — 1909, кн>. XXII, бр. 5, стр. 394.

# А. А.

«Спгошк йез Штег СоеШе-Уегешз* (свеска за фебруар) славно

]е одломак преданан.а М. Мурка Народна поезща /угословен-

ских (нарочито босанских) Мухамеданаца. Ослальац-пи се на

рад М. Курчина (Баз зегЫзсИе УоЦсзНеа" от Лет йеи1зсНеп Ы(ега-

1иг)) и К. Луцерне (ГНе зийз1ау1зске ВаИайе гюп Азап А%аз СаПт

ипй гкге ЫаскЪИа'ипк йигск Сое1ке), Мурко ^е показао да ]е пе-

сма ко^у зе Гете превео на немачки припадала муслиманским пе-

смама и да ^е он своз суд о српско] народно] песми стекао на

основу муслиманских песама.

122. Арнаутовип, Александар

Две кн>иге народних умотворина. — 1911, кн.. XXVII, бр. 3< стр. 231—

— 232. # Е. Н.

По]авиле су се две кн>иге у ОстозиЬево] редакцией: Ускоци

(„Кн>ига за народ" бр. 141 и 142) и Српске народне пригюветке

(гатке), изд. Матица српска у Дубровнику, друга кн>ига. ГраЬа

]е узета из познатих збирака В. Караципа, А. Николипа, К. Бла-

гипа.

123. Арнаутовип, Александар

Наша народна поезща на француском. — Н. С, 1924, кн.. XII, бр. 8,

стр. 632—636.

Преглед превода наших народних песама на францускн: Лео

д'Орфе Херо\ска Србща, Ан»ели]'а 1акшип и Марсел Робер

Роёгпез паНопаих йи Реир1е ЗегЬе, Шабозо Срби и н>ихова на

родна епопе;а, Рабате 1м Сез1е йе Магко-Тапапап\>е (об]ав.ъена

на Мадагаскару 1922). Као на]болл преведена збирка наводи се

К1ьнга Филеаса Лебега Ьез СкаШз {ётШпз зегЬез.
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124. АрнаутовиЬ, Александар

]една нова збирка француских превода наше народне поезще. — Н.

С, 1925, к». XV, бр. 5, стр. 392—395.

Приказ збирке Функ-Бретана СНаШз рориШгез йея ЗегЪез. Ар-

наутовий запажа да су преводи улепшани, слободнще препе-

вани.

125. Атанаацевил, Ксетца

Мит о сунчево) сестри. — Н. С, 1925, кн.. XV, бр. 6, стр. 396—397.

# К. А.

Аутор приказа студоце М. Бурила истине траганте за филозоф-

ски.м основама мита о дево,]ци у нашим народним песмама,

као и н>егов однос према митовима других народа.

126. Атанасщевип, Ксешца

Практична филозофща наших народних умотворина. — Н. С, 1937,

кн.. и бр. 5, стр. 372—379; бр. 6, стр. 439—446.

Практичну филозофщу наших народних умотворина чине два

еле.меита: естетичка гледан>а и моралне норме. Први елеменат

^е узгредан, док ^е други брижл>иво негован, поникао из по

требе за орщентащцом. Народ позна]е начела ко.)их се треба

држати и у добру и у злу, зна како вредну]е поштенл, грех,

при]ател>ство, знаке . . .

127. БакотиЬ, Лу.)0

Наша народна поезща на тали\анском. — Н. С, 1924, кн.. XIII, бр. 1,

стр. 75—76.

Петар Касандрип ]е превео неке песме старших времена (XVI

и XVII век) и вейи бро] песама новн)их времена. Превод пе-

сама Сапй роро1ап зегЫ е сгоаН оценке се као успешан.

128. Барип, Хенрик

Нетко б\еше Страхин>иНу бане (Скица за методолошку студщу). —

Н. С, 1936, кн,. Х1ЛХ, бр. 8, стр. 1594—1603.

Герхард ]е изазвао дискус^у. Анализом овог лика закл>учу]е

се да ]е кра] песме нелогичан; могупе ^е да ^е Бановип Стра-

хшьа поклонно жени живот а не опростио.

129. Бар^актаревий, Фехим

Стари арапски писци о Србима и другим Словенима. — Н. С, 1928,

кн.. XXIII, бр. 2, стр. 140—145.

У списима арапских дипломатских мисионара ко^и су путовали

на многе дворове налазе се подаци о Србима и другим Слове-

нима. Ахмет ибн Фалдан )е оставив опширан опис погреба

Варега (цитирао С. ТрЫановип, Стари словенски погреб) оди

]е такуп уврстио у Азбучни речник земала. Тл} изветта] са-

држи и податке о Русщи, па ^е у н>оз имао неколико издала:

Френов Извешта] Ибн Фалдана, и Розенов Извешта; Ал Бе-

крща и других аутора о Русима и Словенима. Ал Бекри ]е

оставив и Кн>игу путева и покрасила (у ко.^ }е наведен из-

ъешта) Ибрахима ибн такуба). Поред података о тадашн>им

владарима, Ибн такуб да^е податке о животу и обича]има сло-

венског племена Срба. Они спагоду за]едно сво]е покойнике и

]ахапе животике. Жене умрлог секу лице и руке ножем, жена

ко]а на^више воли поко]ника обеси се, па и н>у спале са н>им.

После уда]е, жене не чине претьубу. Мушкарци се не жене не

виним дево^кама.

Важност ових извешта)а арапских путописаца истакао ^е Георг

такоб у АгаЫзсНе ВепсЫе уоп СезапсНеп ап %егтатзске Риг-

з1епко{е аиз Лет 9. ипЛ 1аНгпипйег1.

130. Бар]'актаревип, Фехим

„Хришпанство и ислам под султанима". — Н. С, 1931, кн.. XXXII,

бр. 7, стр. 556—561; бр. 8, стр. 641—649.
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Приказ К1ьиге В. Халзака СппзНапИу апЛ 1з1ат ипйег 1ке

ЗиИапз. Приказивач истиче да Халзака занимаву два основна

питаньа: како су псдедине хришНанске светшье постале мусли-

манске и како изгледа^у турска народна истори]а и вера, на

рочито у односу на хришйанство.

131. БелиЬ, Александар

Вукова преписка (I кн,. XXX + 777, Београд 1907). — 1908, кн.. XX,

бр. 3, стр. 183—191.

Преписка пружа податке о културним приликама онога времена

и о Вуку као сакушьачу народних умотворина. Садржи Вукову

преписку с Копитаром (на^бро^ни]а), Мушицким, Гримом, кне-

зом Милошем, Шишковим . . . СреЬиватье преписке ^е започео П.

П. БорЪевий, а наставио Л>убомир Сто^ановип.

132. БелиЬ, Александар

О Карсщикеву значку. — Н. С, 1937, кн.. 1Л1, бр. 5, стр. 361—373.

Поред других Вукових заслуга истиче се и гьегова заслуга за

проучаван>е народне кн,ижевности и .других особнна и свега

што се народа тиче".

133. Будимир, Милан

Знача] ВасиНеве Винче. — Н. С, 1937, кн>. Ь, бр. 5, стр. 455—461.

На основу бро|них археолошких ископина, Васий претпоставла

да Винча шце неолитско насел>е него рудничка . колонка ана-

толских Грка из архаике епохе.

134. Будимировий, Душан

„Женидба Максима Црно]евика" у немачко] кн>ижевности. — Н. С,

1914, к». XXVII, бр. 12, стр. 930—931.

Ова песма ]е послужила Артуру Фиреру да напише драму КНи

Светог Марка, тачнще прва два чина. Друга два чина има]у за

позадину немачку легенду о бедном Ха]нриху.

135. Варагий, .Гово

Српско-хрватске народне приче у енглеском преводу. — 1907, кн.. XVIII,

бр. 3, стр. 233—234. # 3. В.

Ьошзе Зеутиг Нои§Ыоп те обзавила илустровану збирку на

родних приповедака ТНе Кизз1ап Сгапйтпо1Нег'з Мопйег Та1ез

у ко.^ су приповетке тужних Словена по немачко] верзи^и дра

Ф. Крауса. Гкуаву ове юьиге коментарисао ]е лист »Тпе А1пе-

паеит« бр. 4133 од 5. I 1907.

136. Винавер, Станислав

НеШеп, Нгг(еп ипй На]йикеп, МопХепе&ттхзске Уо1кз^езсМск1еп.

СезатптпеИ ипй йЪеггеШ уоп Сегкагй Сезешапп. Мйпскеп. — Н. С,

1935, кн.. ХЬЛП, бр. 4, стр. 314—315. # С. В.

Насупрот Геземановом мишл>ен>у, Винавер сматра да особеност

епског зунака не проистиче потпуно из матери]алие основе и

м>еговог начина живота, него из исторщске свести и нацио-

налног мита.

137. Влаховий, Митар С.

Лзубица С. 1анковик и Даница С. 1анковик: Народне игре, Кн>ига I.

Београд 1934. — Н. С, 1934, кн,. Х1ЛП, бр. 7, стр. 540. # М. С. ВЛ.

Белешка о изласку из штампе; юьига садржи око сто изабраннх

народних игара ко]е се игра|у уз музичку пратн>у или песму.

Потичу из Охрида, Битолл, Скопске Црне Горе, Груже, Кола-

шина, Срема . . .

138. Влаховий, Митар С.

Лзубица С. Занковик и Даница С. 1анковик: Народне игре II, Београд

1937. — Н. С, 1938, к». ЦП, бр. 1, стр. 73—74.

О народним шрама, н>ихово] музичко] пратньи, начину играла

на Косову, Метохщи и у призренско!* области.
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139. Вукипевий, Никола

8а1отоп ЯетасИ, ОгрНеиз, НШопе %ёпёга1е а"ез гИщюпз. 7-те ёйШоп.

Рапз. АШйе Псагй, 1909. — 1910, к». XXIV, бр. 5, стр. 374—379.

Кн>ига Саломона Ренака, зедног од првих светских археолога и

митолога, не пружа само упознаван>е са историям и доктринама

релипце него и феномене релипце и религиозног осепаня: та-

буима, тотеизмом, анимизмом и фетишизмом. Ринак постав.ъа

разлику измеЬу релипце и митолопце.

140. ВулиЬ, Никола

Слава — Крсно име. Студща Др. Мило/а Васипа, помоИника нувара

Нар. Музе\а. Прештампано из .Дросветног Гласника". Београд, Др-

жавна штампарща, 1901. — 1902, кн.. V, бр. 1, стр. 62—70.

Аутор приказа замера Васипу кад тврди да ]е слава идентична

с грчким херо]ским култом ко]и води порекло од Трачана, за-

тим да )с, према медном тврЬен>у, култ свих мушких покойника,

а према другом да )е култ херова породице ко]а елани. Оспо-

равазу се зош нека Васипева гледишта: да )е слава идентична

са задушницама и за]еднички извор и време настанка (пре сеобе

са Карпата) трачког култа и славе.

141. ВулиЬ, Никола

УезеПп ТзсНа^капоуИзсИ, Оиаезйопит рагаетю%гарМсагит сарНа

$е1ес1а, ОгззеПаНо {пащигаИз. ТиЫщае, 1908. — 1908, кн.. XX, бр. 11,

стр. 874—875.

Белешка о докторско] дисертаци]и Веселина Чазкановипа.

142. Вулип, Никола

БановиН Страхшьа. — Н. С, 1937, кн>. Ь, бр. 6, стр. 435—439.

Не]асни завршни стихови нису одгонетнути. Зашьучци плоду

вредност хипотеза ко]е су чак некорисне „за науку".

143. Гавриловип, Михаило

1л Му1ко1о^1е зиме рот Ьоигз Ьё%ег, МетЬге йе ПпзШШ Рапз, Ьегих,

ёйШоп, 1901. — 1902, кн.. V, бр. 6, стр. 474—475. # М. Г.

Приказивач истиче да се Л. Леже при писан>у о словенско] ми-

тологи^и држао докумената ко}и се односе на многобожачки

словенски пантеон.

144. Гавриловип, Михаило

1едан неиздат путопис преко Балканског полуострва из XVII века.

У Гласнику Земалског музе)а, 1907, св. 4. — 1908, кн.. XX, бр. 10, стр.

791—792. #М. Г.

Саопштен>е В. .ГелавиАа односи се на путопис барона Де Сан-

аца; рукопис се чува у Народно] библиотеци у Паризу. В]еко-

слав телавип ]е сфавио део рукописа ко^и опису]е пут од Ду

бровника до Прокушьа али ]с изоставио занимл>ив део о вашару

у Пирогу о Велико] ГоспоЬи.

145. Геземан, Герхард

1едно кььижевноисторщеко открике: Ерлангенски рукопис ерпских

народних песама, — Н. С, 1921, кн.. II, бр. 4, стр. 276—286.

О овом рукопису, ко^и ^е наЬен у Ерлангенско] универзитет-

ско] библиотеци, износи се податак да ]е настао измеЬу 1717.

и 1730. на подруч]у где се додиру]у штокавски и ка.1'кавски го

вор. Претпоставл.а се да ]е рукопис саставио ]едан Немац; из

носи се и садржа].

146. Георгщ'евип, Крешимир

НазашеШса V ро1зкоё ШегаШге. — Н. С, 1932, кн.. XXXVI, Ьг. 8, згг.

632—633.

Ова студила Вацлава Бур^ана ^е об]авл,ена 1931. у часопису

«ЗЬогтпк гПо1о§1бку«. Хасанагиница }е у пол»ску кн>ижевност

ушла посредно преко Гетеових, Меримеових, Талвщиних и Миц-

ки]евичевог превода. Роман Зморски ]е превео са оригинала.

http://www.balcanica.rs



452 Вакашса XV

147. Георпцевип, Крешимир

По/ьска историка и наше народне песме. — Н. С, 1934, кн». Х1Л, бр. 5,

стр. 338—389. # К. ГРГ.

У студии Од]еци полосе исгорще у ]угословенско) епици („Ра-

дови Слов, института у Прагу", св. IX), Константин Висковаст

се бави сачуваним исторщским подацима о польским кральевима

Владиславу Варненику и .Гану III Собе^ком у српским народ-

ним песмама. Открио ^е деветнаест песама са наведеним пода

цима.

148. Георпцевип, Крешимир

Нщновщи преводи наших народных песама на полски )езык. — Н. С,

1938, кн». ЬУ, бр. 7, стр. 519—523.

Дат ]е преглед ранних превойен»а с посебним освртом на новс-

об)авл»ену кн»игу 1ы§оз1а\\Напзка роег\а ИЛаша (Варшава 1938)

ко]у ^е уредио Лулще Бенешип. Садржи 128 песама узетих из

Вукове / кнмге песама, збирке таше Продановипа и Андрийеве

Из нагие нардоне поезще. Предговор ]е написао Геземан (о по

ставку, разводу, десетерцу, бугарштицама и циклусима).

149. Георпц'евий, Крешимр

Муркова Хасанашница. — Н. С, 1938, кн.. 1ЛН, бр. 5, стр. 368—376.

У студщи йаз Огг^Ыа! уоп Сое(Иез »К1а%%езеп% Vоп Лег еЛ1ег

Ргаи Лез Азап А%а (Азапа^гтса) ш Лег ЬИегаХиг ипЛ 1гп УоНсз-

ипЛе ЛыгсН 150 ]аНге« поставл>а]у се два питала: шта значи стих

„л»убовца од стида не могла" и где ]е песма настала. Мурко

сматра да ^е традиционално схватан»е спречило Хасанагиницу

да обиЬе Хасан-агу и истиче да ]е Хасан-ага превазишао таква

схватан»а, па у том раскораку наста^е трагично. Сматра да ^е

настала у зужно] Далмацищ, у Имотском, измеЬу 1463., и 1717.

године (кад }е ова^ град био под турском влашйу). ТакоЬе се

износи историйка судбина песме од тзв. Сплитског рукописа

до Мештровийеве верзиле из 1932. године.

150. Георпцевий, Крешимир

С-мрт Смаыл-аге ЧенгиНа и народне песме. — Н. С, 1939, кн». 1Л/Т, бр. 8,

стр. 622—624.

Приказана ]е студила Л>удевита .Гонкеа Мажураныкев еп и на

родне п)есме ко]е п\ева\у о смрти Смаил-агино] (Кай ТА211, 1938,

269). Набро]ани су рани]и покушали да се реши питан>е односа

народне песме и Мажуранийевог ела.

151. Гете, тохан Волфганг

Српске народне песме. — Н. С, 1932, кн». XXXV, бр. 7, стр. 557—560.

Донети су по]едини делови Гетеовог чланка (Кипз( ипЛ АИегШтп,

1825) насталог после упознаван»а с првим преводима Талвизеве.

У изнетим деловима расправл>а се о песмама старих времена и

средн»е епохе, те о начину како би их требало истраживати.

Осврйе се на Гримове, Талвщине и Фатерове преводе.

152. Голенишчев-Кутузов, Птица

Русща у нашим народным песмама. — Н. С, 1936, кн». ХЬУШ, бр. 1,

стр. 46—52.

Преглед народних песама у ко]има се пева о Русщи; на.)стари)е

певан»е памти Руси)'у као далеку Московиту.

153. Грав]е, Гастон

Новопазарскы Сандыак. — 1912, кн». XXIX, бр. 12, стр. 918—931; кн..

XXX, бр. 1, стр. 43—53; бр. 2, стр. 128—136; бр. 3, стр. 200—211.

Износи се да )е становништво по типу и ]'езику „српске крви";

дели се као у Босни на муслимане (домороци и доселеници) и

православие хришйане. Први се назива]у Турцима, други Ср-

бима: ,Дедни веле да говоре боппьачки, а други српски". Му-

слимани стану]у у варошима, а хришйани у селима. Становни

штво западно од Лима назива се Херцеговцима, а неточно мусли
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манима; досељени су углавном после сеобе Срба у XVII и XVIII

веку. Сталан додир са Србима учинио је да приме неке нове

обичаје, али и да задрже неке старе као што су крвна освета

и начин подизања села (збијена).

154. Грол, Милан

Белешке о Арбанији. — 1910, кн>. XXV, бр. 7, стр. 509—519; бр. & стр.

. 593—601. # Инострани.

Описују се Скадар и околина с посебним освртом на етнички

састав становништва и његово занимање. У откривању особина

овог становништва дају се његове психичке особине, верска

схватања, обичаји (свадбени и погребни). Наводи се и опширна

библиографија о ранијим проучавањима у вези са овим пита

нием (књ. XXVI, бр. 8, стр. 621—622).

155. Грол, Милан

Јован Н. Томић: О Арнаутима у Старо] Србији и Санџаку, 1913. —

1913, књ. XXX, бр. 9, стр. 712. # Ин.

На основу старих и новооткривених докумената израђена је

студија о „поарнаућивању Срба у Старој Србији". Тај процес

је започео у XVII веку, 1630—1655, а такође је трајао и током

1685, 1688, 1689, да би се наставио у XVIII веку за време сеобе

Срба под Арсенијем Чарнојевићем.

156. Грол, Милан

П. П. 3. Бјеловичић, адвокат, Етнографска граница Југословена, Мет-

ковић 1920. — Н. С, 1920, кн.. I, бр. 8, стр. 646. # Ин.

Кратак преглед територијалних граница Срба, Хрвата и Сло-

венаца. Обухваћено је готово свако село југоисточне Европе

у коме има овог живл.а.

157. Грујић, Рад. М.

Прогањање вештица код Срба. — 1910, кн>. XXV, бр. 3, стр. 187—200.

Док на Западу прогањаају вештице (папа Иноћентије VIII издао

је Булу 5. XII 1484, затим појава НехепЬи11е у Немачкој и СагоИпе

Карла V), српска народна црква у XVIII веку устаје у одбрану

вештица, а у Словенији их католичка црква у то време осуђује

(СгПсе 12 5Јау. ртпјезН, Озцек 1910). Наводи се и библиографија

о прогањању вештица на Западу.

158. Дворниковић, Владимир

Д-р. Д. Ј. Поповић, О Цинцарима. Прилози питања постанка нашег

граЬанског друштва. Друго знатно допуњено издање. Београд 1937.

Након историјског прегледа досељавања Словена на Балкан

разматрају се остаци старог становништва на планинама и ет-

ничким границама Словена. На крајњем југу налаэили су се

Аромуни, Македовласи или Цинцари. За њихову главну црту

узима се неодређеност националне припадности: то је полазна

тачка за разумевање Цинцара или Грка. Иако представл^'у

остатак романизованог становништва, ипак се јављају као Грци

а не као Арбанаси или Словени, при чему су култура и начин

живота одлучили о етничкој припадности. Прикључење Грцима

имало је и практичну страну — тако су могли уживати приви-

легије које су Грци имали код Турака. Осећање усамљености,

психа избеглице, ненаклоњеност средине терали су их да по

словном вредношћу штедњом иду ка веома израженом стицању

иметка. По преласку критичне фазе изолованости и угрожено-

сти, по стицању богатства мењали су став према друштву и

животу: отварали су своје домове, постајали добротвори и ме-

цене. Међутим, задржали су и неке старе навике: претеран култ

родбинске повезаности, кумства и групе.

159. Дедијер, Јевто

Социјална психологија Херцеговаца. — 1909, књ. XXII, бр. 10, стр.

745—758.
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Одломак из кн>иге Херцеговина (Српски етнографски зборник,

VI кн..). Разматразу се три групе сощцално-психичких по^ава:

старинци са бали)ама, доселеници са истока (неточна Херцего

вина и Црна Гора) и досегьеници са запада (западна Херцеговина

и Далмащца).

160. Дедоцер, тевто

Стара Србща. Географска и етнографска слика. — 1912, к». XXIX, бр.

9, стр. 674—698.

Под територи)ом Старе Срби)е подразумева се Овче пол>е, Сло-

виште, Средорек, Коз]ак, Црна гора (Скопска), Полог с Тетов-

ском котлином, Пореч, Кичевска и Дебарска облает, а на се

веру од Шаре :слив Западне Мораве, Призренска облает, Ме-

тоxи^а с Подгором, Плав са областима око Скадра, Ругова, Ста

ри Колашин и облает Новопазарског Санцака. Расправ.ъа се о

путевима, етничком саставу и миграции становништва кроз

векове.

161. Добронип, Антун

Г>г Угпко 2%апес: Нгуа1зке рибке рорх\е\ке хт. Мейитиг]а. I зуегак

{7.Ъогтк ]що$1ачеп5к1п рибкгп рор]еуака, I кп]1§а — 1Ыа1а ]иво$1а-

Vепзка ака&етца гпапозН г ит]е1по5Ы; ХавгеЬ 1924). — Н. С. 1925, кн..

XV, бр. 3, стр. 229—231.

Кн>ига садржи 638 мелодща с текстовима ко^е су подел»ене у

три групе: старе попевке словенског обелемуа, меБумурске по

певке и попевке настале под туБим утица]има (маЬарёким, хр-

ватским и словеначким).

162. Дробньаковип, Бориво|е

Гласник Географског друштва. — Н. С, 1925, кн.. XV, бр. 1, стр. 78—79,

#Б.Д.

Белешка о изласку из штампе IX свеске. Антропогеографи^а и

етнограф^а су застугоьене у чланцима В. Дворског Ье г61е йе$

тоМагпев йапз 1а роИйцие тойегпе, 3. Ердел&новипа Нидерлово

дело о Старим Словенима, И. Синдика О насе.ъима и миграци-

]ама у Дубровнику и околини, Л>. Павловича Из живота града

Шапца и Б. Деснице Како /е населен кра\ од Плавна до Же-

тара у Северно] Далмаци}и.

163. Дробн>аковип, Боринс^е

Насела и порекло становништва. — Н. С, 1925, кн.. XV, бр. 6, стр.

471—472. # Б. М. Д.

Седамнаеста кн>ига садржи прилоге: П. товановипа Банях и В.

РадованониЬа Тиквеш и Ра\ац, а XVIII т. Мала Ускочке сеобе и

словенске покра\ине (према архивским документима).

164. Дробн.аковип, Бориво^е

Живот и обичащ народни. — Н. С, 1925, кн.. XV, бр. 6, стр. 472. # Б.

М. Д.

Четрнаеста кн>ига (Различита граЪа за народни живот и обича\е)

доноси прилоге: С. Ми)атовипа Технички радови селака у Левчу

и Темнику, С. Грбийа Српска народна \ела и пиНа из среза

Бол>евачког, С. Тановипа Из народног пчеларства у Старом

Влаху и Златибору, М. ПоповиБа Из народног пчеларства у

округу Ужичком, Б. МиБиЙа Обичащ и верован>а у Босни, Л>.

Пепо Обичащ и веровшьа у Неточно] Србщи, Петнаесту кн>игу

ко]а се састо,)и од архивске граБе за занате и еснафе у Србнр!

од другог устанка уредио }е Т. БорЬевиЬ.

165. ДробнъаковиБ, Бориво]е

Македонски Срби. — Н. С, 1925, кн.. XV, бр. 6, стр. 473. # Б. М. Д.

Као одговор на претенциозну Ва_|'гнандову кн>игу {ЕХппо&гарЫе

уоп Макейошеп), проф. т. ЕрдешановиБ )е написао студи]у чщи

су закл.учци об]авллни у СКГ, а у ко^о] се побц|а]у Ва^гнандова

гледишта.
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166. БорЬевип, 1ован

Теорией расе. — Н. С, 1935, кн.. ХЫУ, бр. 6, стр. 454—467.

Дат )е преглед развитка мисли и теорба о раси; истиче се да

)е раса статички моменат. „Раса ^е антрополошка материна, си-

рова, хетерогена, нечиста, измещана, материна из ксуе ]е исто

рщско развнЬс створило полуготове произволе — народе". Тео-

рща расе се по]авила као антитеза теорией о утица]у географске

средине на човекову исторщску еволущцу.

167. БорЬевип, Тихомир Р.

Сугестща у народу. — 1902, кн.. V, бр. 6, стр. 437—443.

Из наведених примера сусрета са нопним сватовима, преми-

раььа, де^тва базан>а, уочава се велики удео сугестщ'е у настанку

. неких народних веровала.

168. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

О Цыганима уопште и о ниховом досел>аван>у на Балканско полу-

острво и у Србщу (извадак из дела Цигани — прилог потпуном про-

унаван>у народа Кралевине Србще). — 1904, кн.. XI, бр. 11, стр.

430-^38.

Цигани воде порекло из Индоце и претпоставл>а се да су у нади-

ра»у према Балканском полуострву пролазили кроз Персщу,

1емен, Грчку (}ер су код европских Цигана задржани елементи

дезика земал>а кроз козе су пролазили). Миклошип претпостав-

л>а да постов тринаест трупа европских Цигана: грчки, румун-

ски, угарски, моравски, немачки, пол>ски, руски, финландски,

скандинавски, зужноиталщански, баскщски, енглески и шпан

ски. У Србизу су досел>ени са три различите стране, што се

може претпоставити по ^езику, вери и донекле према географ-

ско] распространимости. У Србщи разликуземо турске (Гаци-

кано Рома, Корано Рома), влашке (Циган>е, Ром'ни, Рудари,

Аурари и Лингури), Беле Цигане (у подрин>ском округу) и ба-

напанске. Они се различу меЬу собом, па стално настанлне

зову Арли]е, а скитаче Тамари.

169. БорЬевип, Тихомир Р.

Физичке и душевне особине Цигана Кралевине Србще (извадак из

дела Цигани, прилог потпуном проучаван>у народа Кралевине Срби-

}е). — 6904, кн,. XIII, бр. 1, стр. 44—53.

Аутор истиче физичке особине ко^е ]е он лично запазио: сред

ней раст, мрк тен, црна и густа коса, црне и с]азне очи, мала

уста, тело пропорционално; поседу]у велику издржливост. Од

душевних особина наводи да су весели, непоуздани, плагшьиви,

лажл>иви, муэикални, духовити и сваЬалице.

170. БорЬевип, Тихомир Р.

Фолклорне белешке. — 1905, кн.. XIV, бр. 4, стр. 280—286; бр. 7,

стр. 533—539; бр. И, стр. 853—859; бр. 12, стр. 922—930; кн.. XV, бр.

1, стр. 27—32.

Партеногенеза. — У нашим предан>има посто^е трагови верова

ла у партеногенезу (према 0«рт Гроздане шпери Душанове,

приповетка О грофовском сину Милутину). У зборнику АшНго-

роркуЦгеа, I (Ье1р21§ 1904), Краус наводи две приче са овим

мотивом: Како се родио цар Константин и Свети Андрща. Ово

вероваае срейемо и у народним празноверицама везаним за

нероткише, али и за вампире; претпоставл>а се да ]е настало у

доба матриархата.

Српске народне приповетке Вука ВрчевиНа и народне пословице.

— Наводе се приповетке В. Врчевийа ко^е су повод послови-

цама; пословице у овом случа^у предстаагьа^у срж приповетке.

Две грчке пословице. — Наводе се пословице „умртвио се као

]еж", „много зна лисица, али ]еж ;)ош више", у траган>у за

паралелама код балканских народа и у антици.
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Грчки духовници у српским народным приповеткама. — У збир-

кама приповедака Вука ВрчевиЬа (1868) и Вука КарациНа (1897)

срейу се приповетке у ксфша духовници говоре лошим срп

ским ]езиком. Протное гав.ъа се да су то грчки духовници пошто

не изговара.1у оне сугласнике ко.|их нема у грчком ]езику.

Верование у премештан>е непокретних предмета. — Веома чест

мотив; обично се премешта^у цркве.

Снит. — Реч „снит" у нишком кра^у означава оно што неке

жене породе: клупко налик на ]ежа ко]е скаче и хойе да се

врати натраг. У Алексинцу се употребл>ава израз „усплавчина".

Како ]е верован>е у раЬан>е живих чудних ствари раширено,

то аутор предлаже дал>е испитиван>е.

Звер сестра, \една цшанска варщанта ерпске народне песме.

— Песма Марко Кралевип и бон од Випера и.ма позадину у

циганско] приповеци; сматра се да ]е ова^ мотив настао при

препеву.

П/шнови. — Поводом чланка М. Веснийа Празноверице и зло-

чин с нарочитым погледом на празноверице о закопаном благу,

Т. БорЬсвиЬ говори о плановима ко.)и се ирода]у у нашем на

роду. Обично им се припису)е та]на закопаног блага.

Марко Кашин и Мща Таламбас, циганска варщанта ерпске

народне песме. — Мотив песме Мали Радо/ица срейе се и у

1едно] циганско] причи из околине Алексинца.

Марко Кралевип, Муса Кесеци\а и Бема Арбанасин. — Ова

прилове: ка се наводи као пример зазедничких балканских еле-

мената у народним умотворинама.

171. БорЬевиЬ, Тхомир Р.

М/аз зтй ]ийеп? Ете е1поцгарЫзсп-ап1пгоро1ое\зспе 81шИе Vоп Лг. С.

Н. 51га1г. МП 11 АЪЫЫип&еп. Шеп—Ьегрй^ 1903. — 1906, к». XIV, бр.

6, стр. 459-^63; бр. 7, стр. 533—539.

Истиче се да су тевре.)и потомци старог културног народа ко]и

]е поникао из ]ужне гране средоземне беле расе и ко]и ^е жи-

вео у Мало] Азщи и северно] Африци. Левре]и ко]и тамо живе

очували су сво] првобитни карактер ^ужне средоземне расе. Од

других народа Европе, евроиене 1евре]е не одвдаду вера или

семитски изглед него остаци првобитног карактера расе (тр-

говачки дух, муэички дар, тврдичлук, плашл>ивост).

172. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

Кроз наше Румуне. — 1906, кн>. 16, бр. 1, стр. 44—58; бр. 2, стр. 126—136;

бр. 3, стр. 200—210; бр. 4, стр. 282—290; бр. 5, стр. 376—384; бр. 7, стр.

526—532; бр. 8, стр. 614—«19; бр. 9, стр. 692—698; бр. 10, стр. 763—782.

Путописне белешке о Румунима у Србщи ко^и живе у тимоч-

ком, моравском, пожаревачком и кра.]инском округу. Румуни

осим матерн>ег ]езика зна]у и ерпски; вере су источноправосла-

вне. Деле се на две групе: Царане и Унгуреане. БорЬевий да]е

опис обича^а (крал>ица, русалка, БожиЬа . . .), веровшьа (вам-

пири), гатааа (око гроба) и песме ко]е прате по^едине обича^е

и обреде.

173. БорЬевий, Тихомир Р.

Николай Харузинъ. бтнографш, лекцш читанным въ императорскомъ

московскомъ универзитетЪ. — 1906, кн.. XVI, бр. 6, стр. 478—479.

Изишле су четири кн>иге из области етнологще: Општи део —

Матерщална култура (1901), Породица и племе (1903), Сопстве-

ноет и првобитна управа (1903) и Верование (1905).

174. БорЬевий, Тихомир Р.

ГНе ЗсНпйпке ипй ЗсНпиггеп йез РХогепйпетз Сшп-Ргапсезсо Ро^го

ВгассюИпи ЩЬегзе1гип%, ЕШеИип& ипй Аптегкип%еп Vоп А1{гей 5е-

тегап (ЯотатзсНе МегзХегегтМйег пегаиз%е%еЪеп Vоп йг. РпеАпсп 5.

Кгаиз, IV Вапй). Ьехргч 1905. — 1906, кн.. XVII, бр. 3, стр. 226—231.
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Збнрка ПоЬових приповедака }е до 1500. године штампана 26

пута. Те приповетке су кроз векове ширене по многим землама

у ко^ша се говорило латински. Алфред Семеран ]е опазио слич-

ност измеЬу неких ПоЬових приповедака и наших ко]с ^е ой)а-

вио Краус, а Т. БорБевип истине посебно сличност са приповет-

кама западног дела наше зем.ъе.

175. БорБевип, Тихомир Р.

О етнологщи. — 1906, кн>. XVII, бр. 7, стр. 520—531.

Ово предаван>е )с одржано 18. IX 1906. на Универзитету у Бео-

граду. Истакнути су задаци и сврха етнолопце, као и блиских

наука на копима она гючива и из ко^их извире (атрополопца,

географ!Г)а .етнографща, фолклор, статистика, психолопца, ар-

хеологи^а, наука о праву и држави, наука о ^еэику и историка).

Као основни задатак етнолопце постав.ъа се изналажегье закона

постанка и развитка свих л>удских израза мисли, било да су

исжмъсне у духовним или матери^алним творевинама човечан-

ства. Етнографи]а се одреБу]е као научна дисциплина ко^а има

задатак да сакушьа граБу о свим народима, о н>иховом телесном

и духовном животу. Задатак етнолоппе ]е да поставлю законе

живота и кретааа народа. Фолклор ^е имао задатак да испи

тое састав, обича^е, верски начин живота, одело, куйу, справе

и преданна.

176. БорБевип, Тихомир Р.

Прилог историки народне куке у ]ужних Словена од Др. М. Мурка.

— 1906, кн>. XVII, бр. 7, стр. 558—559.

Приказивач сматра да ]е М. Мурко проширио Меингов рад,

налазеБи да ^е горнюнемачка купа са Алла допрла до Црне Горе

и Бугарске преко Хрватске и Угарске. То се може видети не

само по типу купа него и по оном што се односи на купу.

177. БорЬевип, Тихомир Р.

МшегшИеп гиг КеппШз йез апЫо&зскеп Шгкгзске. ТеИ I. ЕггаЫи&еп

ипй Ыейег аиз йет УйаШ %ап)оп цезаттеИ, т Тгаззкпр1юп пи1

Аттегкипяеп ипй етег ЬЪегзе1гипк йег Ыейег, ИегаизееЪеп Vоп йг.

РНейпсп аезе. — 1907, кн,. XVIII, бр. 6, стр. 474—475. # Т.

Гизеова кььига садржи приповтке и песме ко]е су сакупили за-

твореници у Коааху и меЬу 1уруцима. Оценку |е се као значаща

зато што омогуБава бол>е познаван.е живота и обича^а турског

племена 1урука. Ово племе живи у Македонии под именом

турука или Кон>аха. Поред тога, познавание турских приповедака

и песама ствара чвршЬе основе за компарацизу са нашим на-

родним умотворинама ко^е садрже турске елементе.

178. БорБевип, Тихомир Р.

ИкеипегНитог. 250 ЗсНпиггеп, 8ск\\>апке ипй Магзскеп Vоп Иг. РНе

йпсп 5. Кгаизз, Ьеьргге 1907. — 1907, к». XVIII, бр. 4, стр. 302. # Т.

С^авл>ено ]е 250 прича и причица ко]е су или српске народне

а односе се на Цигане, или су циганске српских Цигана. ГраЬа

^е узета из 16 наших эборника, а поделлна ]е на седам делова

према томе на шта се односи.

179. БорБевиБ, Тихомир Р.

Две румунске кгьиге о Румунима у Босни и Херцеговини. — 1907, кн..

XVIII, бр. 5, стр. 375—380; бр. 6, стр. 458—463; бр. 7, стр. 541—545;

бр. 8, стр. 680—685.

Реч ]е о издан>има Румунске академике наука: 1зшог те§ап,

ЯотапН йт Возпга 31 Негсееошпа т 1геси( ?г т ргезеп(, Виси-

ге$Ц 1905, и Теоёог РШрезси, Со1опШе готапе йт Возпш, зШйш

е1покга{1с зг ап1торо%еоягсЦ{е, Висиге?и 1906. Оцен>ене су као

научно неозбихьне са погрешним констаташцама. Филипескуова

кн>ига ^е систематичное и разложила, али има многе недо
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статке. Оно што ^е вредно у ню,), то }е опис онога што ]е аутор

видео на терену.

180. БорЬевиЙ, Тихомир Р.

Зезик Цигана Кралевине Србще. — 1907, кн>. XIX, бр. 6, стр. 431—436.

Цигани говоре цигански, влашки, српски или турски. Уочена су

три доцалекта циганског зезика: Гацикано Рома, Корано Рома

и чергара.

181. БорЬевиЙ, Тихомир Р.

Две румунске кььиге о Румунима у Босни и Херцеговини. — 1907, к».

XIX, бр. 8, стр. 636.
У „Дрватско^ смотри" (кн.. III, св. III, IV и V), т. Т. Филипеску

}е одговорио на приказ Т. БорЬевийа (вид. белешку 179). №егов

одговор не садржи чиньенице ко]е би оповргле БорЬевийево

ми1шьен>е о ььегово] кн>изи.

182. БорЬевиЙ, Тихомир Р.

Бигамща и полигамща код Срба. — 1907, кн.. XIX, бр. 9, стр. 662—672.

Из наведених примера произлази да бигамща код Срба низе била

необична по]ава. Проузроковали су }е же.ъа за породим или

мушким потомком, болеет жене или прохтеви мужа. Претпо-

ставл>а се да ]е могуй и утипд) Турака, историзских или соци-

) алних прилика.

183. БорЬевиЙ, Тихомир Р.

Зедан часопис о Цыганима. — 1907, кн.. XIX, бр. 10, стр. 799.

»1оигпа1 ог Ше Сурзу Ьоге 5ос1е1у«, часопис ко]и ^е излазио од

1888. до 1892. наста&ъа да излази. Активности овог друштва може

се захвалити за по^аву циганске граматике Е1по1о§15сНе МШа-

1ип§еп аиз Цп^агп (уредник Ф. Краус).

184. БорЬевиЙ, Тихомир Р.

Бугарска неладна задруга од С. С. Бобчева. — 1908, кн.. XX, бр. 4,

стр. 299.

Приказивач истиче да кн>ига садржи много граЬе о задрузи,

преглед литературе и раните об)г.в1ъене граЬе. Указано ^е на

географско простирана задруге у Бугарско.), на начин форми-

ран,а нових задруга, те на истоветност ерпске и бугарске задру

ге. Бобчев )е присталица теорбе да задруга ни^е специфична со-

щцална по]ава сво^ствена само Бугарима и Србима и другим

тужним Словенима и да нще скораппьег порекла. Своза гледи-

шта брани поузданим доказима и подацима.

185. БорЬевиЙ, Тихомир Р.

Српска народна \ела и пика. Кнмга I. Уредио Др. 1ован ЕрделановиН.

У Београду. Штампано у државно] штампарщи Кралевине Србще

(Српска кралевска академика, Српски етнографски зборник, кн>ига X).

— 1908, кн.. XX, бр. 9, стр. 716—717. # Т.

Ова кн.ига садржи обимну граЬу о )елу, кеговом справлян>у,

називима, обредима . . . Поред поменутог рада т. ЕрделйшовиЬа

доноси зош два прилога: Српска народна \ела са додатком о

пику у Левчу и Темнику од С. Мщатовлйа и Српска народна

\ела у Босни и Херцеговини од Луке Гру}ийа.

186. БорЬевиЙ, Тихомир Р.

Валтазар БогишиН. — 1908, кн.. XX, бр. 10, стр. 798—800.

Белешка поводом смрти В. Богишийа, оеврт на легов допринос

праву, фолклористици, историщ и филологией, уз кратку био-

графи)у и библиографщу. Истиче се да ]е Богиший сакупио пе-

сме за прву збирку ерпских народних песама Народне щесне из

старщих на\више приморских записа, Београд 1878.

187. БорЬевиЙ, Тихомир Р.

Манекина у ]уго-словенско) литера^ри. — 1908, кн.. XXI, бр. 2, стр.

156—157. # Т. Б.
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Белешка о чланку П. ПоповиЬа ЬЛапеЫпе т Лег шс1$1а\п$с11еп

Ы1ега1иг («ХеИзсппгЧ Шг готатзспе РЫ1о1од1е«, 1908). ПоповиЬ

сматра да ^с македоснка верзила приче о девощи без руку Ца

рица и ььени близанци настала непосредно из Манекине, фран-

цуског романа, а да ]е усмено проношена преко рапсода или

крсташа.

188. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

Из живота народа румунског. — 1908, кн.. XXI, бр. 12, стр. 959—960.

# Б. Т.

Белешка о покретан>у зборника Из живота румунског народа.

У прво] свесци об]авл^но ]е: Кола из Картона Помпили]а Пар-

вескуа, Румунске загонетке Тудора Панфила и Народне песме

из Марамуреша Тита Буда.

189. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

Српске народне пословице и разне изреке. — 1909, кн.. XXII, бр. 2,

стр. 151—152. # Т. Б.

Приказ кн»иге ко]а ]е штампана у Окланду, Калифорнща; при-

реЬивачи су М. Л. ПоповиЬ и В. Радо]евиЬ. Прва шьита садржи

примене клетви и заклетви у народно] фразеологии.

190. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

Манекина у \угословенско\ литератури. — 1909, кн.. XXII, бр. 6, стр.

478—479. # Т. Б.

Белешка о Додатку П. ПоиоииЬа у коме се износе нови подаци

као потврда за рагаце тврБен>е да се прича о дево]ци без руку

(види белешку бр. 187) низе могла развити из каталонске новеле

Ьа Попа йе 1а 1Ша йе 1'епгрегаЛог Соп1азН. Истиче се да су

мотиви наше народне приповетке старики од мотива каталонске

новеле.

191. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

Бели Цигани у Србищ. — 1909, кн.. XXII, бр. 3, стр. 202—210.

У неким местима западне Срби)е живе Бели Цигани ко^и воде

порекло из Крутьа у Босни, исламске су вере, а говоре српски.

Обично се баве свиралем, затим поткиван>ем. Главни празници

су им Ба]рам и Рамазан. Обича]а око роЬеша нема много: за-

бележено ^е да детету под главу ставлл)у простирач и гребен.

Свадбени обича^и су много богати]и: почшьу од среде кад се

млади бсци коса; у четвртак \о\ се скида бо]а — кнще се; у

петак ]е младожен>а води у Ъердек. Обича_)и у вези са смрпу

има]у турско обележ]е; поко]ника окупа]у, сви отвори му се

запуше памуком, ставлю се у табут и носи на мезарлук, а са-

хран.у1е се без сандука тако што се у гроб стави асура или

сено. Бели Цигани позна^у нарочиту врсту побратимства. По-

братими се она] кога ^е задесило неко зло, или ако му се у сну

)авн неко ко му може помоЬи. Чин побратимства се састо^и из

додириван>а чарапама или пешкиром. ТакоЬе се пагюмшьс да

су стално наста1ьени и да су им купе зби]ене. Од одепе носе

турску и српску, а жене носе фереце.

192. БорЬевип, Тихомир Р.

Оглед библиографи]е о Циганима. — 1909, к». XXII, бр. 5, стр. 367—370.

# Т. Р. Б.

Сеог^е Р. В1аск ]е об]авио библиографщу о Ромима на ко]у се

осврЬе Т. БорЬевиЬ и наводи ^единице ко]е се не налазе у ню].

193. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

Български нардони пЬсни оть Елена Янкова. — 1909, кн.. XXII, бр. 5,

стр. 386—387. # Т. Р. Б.

Зборник садржи 333 песме забележене од 1892. до 1893. од ма.)ке

Г. .Танкова. То су песме из Бесарабще, а подел>ене су на исто

рийке, лирске (тужне и веселе) и обредне (коледарске, лазарич
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ке, седелачке и жетелачке). Неке од ових песама представлю]у

варианте наших песама.

194. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

Иван ИваниН, Румуни у Македонии и Епиру. Историка, култура, ста

тистика. Нови Сад 1909. — 1910, кн>. XXV, бр. 1, стр. 70—71. # Б.

Приказивач се осврЬе на кньигу и истиче да су обича.)И, дух и

песништво Цинцара веома блиски Румунима у Крал>евини Ру-

мушци. Сматра се да су Цинцари други део комплетне масе

потомака старих римских насеобина у доаем Подуанвлу и на

Балканском полуострву. Одво]ени од браЬе, повлаче се у Ма-

кедош^у, Тесалщ'у, Епир и на Пелопонез. Под утица] Румуна

палату 1885, а ослобаЬа^у се десетак година каснще (Цинцари

су 1905. признати за народное г).

195. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

СопХпЪиНоп й ГеШйе ап1кгоро1о^ие йез 8егЬез с1и гоуаише йе ЗегЫе

раг Еи%ёпе РШагй (Кех>ие йе 1'есоЫ й'ап1кгоро1о%\е йе Раггз, зер(. 1910,

307—311). — 1910, к». XXV, бр. 6, стр. 615—619. # Т. Р. Б.

Антрополошка испнтиважа Срба из околине Пирога (раст, ин

декс главе и индекс носа).

196. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

Етнолошка и етнографска граЬа. СКА, СЕЗ, кн>. XIII, Београд 1909.

— 1910, кн,. XXIV, бр. 6, стр. 471—472.

Српска кралевска академ^а започела ]е систематизацииу етно-

лошке граЬе и об]авл>иван>е у кььигама „Насела ерпских зема

ла" (I, II, III, IV, V, VI), „Српски етнографски зборник" (IV, V,

VI, VIII, XI, XII), „Обича]'и народа ерпског", к». I и II (СЕЗ,

IV и VII), „Српске нардоне игре", юь. I (СЕЗ, IX), „Српска на

родна ]ела и пиЬа", кн>. I (СЕЗ, X). Очску^е се и облавливай*

граЬе из области права, медицине, запаха, одела, музике, и тра-

диционалне кн>ижевности.

197. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

Др. А. Иширковъ. България, географически оЪлЪжки. София. Придвор-

на Печатница 1910. — 1911, к». XXVI, бр. 2, стр. 171—172. # Т. Р. Б.

Професор географуе на Универзитету у Софщи дао ]е у ово]

кн>изи разговетан преглед положа]а, граница, величине, орто-

графи)е, хидрографще, климе и етнографщ'е у Бугарско.). У

уводном делу изнете су опште карактеристике „народа, вера и

држава на Балканском полуострву".

198. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

Влашки Цигани у Србщи. — 1911, кн.. XXVII, бр. 7, стр. 509—518; бр.

8, стр. 604—614.

Влашки Цигани у Србщи су досельеници из Румунще и источног

дела Угарске; у Румушци су се настанили 1370. године. Цигани

у Влашко] и Молдавией су претрпели веЬе промене него у дру

гим земл>ама Балканског полуострва. Налазимо их поде.ъене на

Линчугаре (баве се израдом кашика и других предмета од др-

вета), Урсаре (баве се поткивачким и котларским занатом, а

неки и трговином кон>а и водан>ем медведа; по заниман>има личе

на Запаре, днвле скитачко племе у Турско], па се претпоставля

да воде порекло од н>их, Рударе (баве се копаньем руде; некад

су ]е вадили, а потом испирали злато у реци Аурари), Ла^еше

(скитачи без заним а! ьа; ако су приморани да раде, онда се баве

ковачким занатом, израдом клучева и прстен>а). Нщедна од

ових трупа Цигана ни^е имала стално место станованл. Десет

до петнаест породила чине салаш ко.)и ]е под управом жуда;

жуд ]е эависио од бул>убаше — сущце. Код Цигана ко]и су били

настан>ени, по друштвено] структури се различу Ла^еши, Ва-

траши и Робови. До ослобоЬенл Цигана у Румунищ дошло ]е

прогласом од 10. XII 1855. у таши]'у и од 8. II 1856. у Букурешту.
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Тежак положа] Цигана у Влашко] и Молдавии пре н>иховог

ослобоБен>а терао их ^е да се исел>ава]у. Они ко^и су се досе-

лили у Срби)у назйва]у се влашки или каравлашки Цигани.

Народ их зове различитим именима, углавном према н>иховим

заниман>има. Они ко)и су се населили на местима где има и

турских Цигана, тешко се разлику^у од н>их; донекле се разли-

ку^у по вери и празнован>у славе.

199. БорБевиЙ, Тихомир Р.

Етнолошка граЬа и расправе (СКА, СЕЗ, кн.. XVII). — 1911, кн.. XXVII,

бр. 11, стр. 868—870.

Друга кн,ига ове серще садржи прилог С. Тро]ановиЙа Главны

српски жртвени обича]и, 3. Ердел>ановиЙа Постанак племена

Пипера и Т. Бушетийа Народна медицина Срба селака у Левну.

200. БорЬевий, Тихомир Р.

Српска жена. — 1912, к». XXVIII, бр. 3, стр. 188—195; бр. 4, стр.

285—294.

Ово прсдаван>е ]е одржано у Шапцу 27. XI 1911. Истиче се да

поскуе три главна типа српске жене: патри^архални (жена се

узима као радна снага, наслада и ради продужетка лозе), полу-

патри]архални (бесплатан слуга, чувар купе и добара, а потом

ство ни^е обавезно; она се юце развила из патрщархалне жене)

и културни (она се отргла, обрзована ]е).

201. БорБевий, Тихомир Р.

Фра Ловро МихачевиН: По Албанией. До/мови с пута. Загреб 1911.

Издала Матица Хрватска. — 1912, кн>. XXVIII, бр. 6, стр. 467—472.

Доноси много података ко,)и би били значащий да су потпуни)и.

Они се односе на обича]е, живот у дому и породици, свадбе,

погребе, нопньу, светковине, бесу, крвну освету и побратим

ство. Срейу се и опаске о албанско] народно^ кн>ижевности.

Према мшшьегьу Т. БорБевиЙа, Михачевий се „сувише послужио

туЬим опажан>има", што показу]е и пореЬен>е аеговог рукописа

с к1Ы1гом Б. НушиБа С Косова на Син>е море.

202. БорБевий, Тихомир Р.

Законски споменици српских држава Средн>ег века. — 1912, кн.. XXIX,

бр. 3, стр. 234—235.

Законодавство средн>ег века открива се у Душановом законику

у црквеним и световним законодавним уредбама (уговорним,

обича.)ним широм земал>а под српском влашйу или заштитом).

203. БореБвиЙ, Тихомир Р.

Дворски живот у Византией. — 1913, кн.. XXX, бр. 2, стр. 157. # Т. Б.

Кн,ига НоЦеЪеп ш Вггапг Карла Дитриха заснована ]"е на ау-

тентичним документима о дворском животу и обича^има у Ви

зантией ко]и су се ширили по неточно] Европи и великом делу

северне Европе.

204. БорЬевип, Тихомир Р.

Наиз ипй Наизга( иг кагкоИвсНеп Иогйа1Ьап1еп \>оп Бг. Вагоп Ргапг

Ыорсза. Мг1 етег Та(е1 ипй 50- АЬЫЫип%еп гш Тех1. Бага^о 1912. —

1913, кн.. XXX, бр. 4, стр. 317—319.

О купи и покупству у северно] Албании. Кн>ига да]е опис пред

мета, али не и оно што предмете об]ашн>ава културноистори|-

ски.

205. БорБевий, Тихомир Р.

А. 3. Носовъ. Къ антропологш Сербовъ Королевства. С. Петербургъ,

1913. Отд. оттискъ из IV т. Ежегодника Русского Антропологического

общества при СПБ. Университете, страна 123—150. — 1913, кн.. XXXI,

бр. И, стр. 936—939.

На основу антрополошких мерен»а, Носов заюьучу^е да Срби

припада]'у ]адранскоз раси тамне косе, високог раста и кратке

http://www.balcanica.rs



462

главе. БорЬевиЬ сматра да ]е Носов, према изнетом, имао недо-

ВОЛ.НО материала да би н>име одредио место српском народу.

206. БорЬевиЬ, Тихомр Р.

Фолклорне белешке. — 1914, кн.. XXXII, бр. 1, стр. 41—46.

Чиме се Цигани држе као народ. — Претпоставля се да их

одржава н.ихово занимайте и посебан начин живота. ДолазеЬи

на Балканско полуострво „донели су нова занимала: кованье,

рударство, дрводел.ство, плетарство и можда музику". Потреба

за овим заниман>има била )е мала, па су се разби]али на трупе.

Цигани ко;) и су се посрбили прихватили су занимала средине.

207. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

Из пардоне кн>ижевности. — 1914, кн.. XXXII, бр. 7, стр. 553—554. #

Т. Б.

V наведено] кн>изи В. БоровиЬа налазе се радови ко]н знатно

доприносе бсмьем сагледавашу наше традиционалне юьижевно-

ста: Народна традицией о Неманм, Хорог Кардаш у нашим на

родном приповеткама, Зедна занимгьива варщапта о паду Ста-

лапа и О земли Индщи народных песама.

208. БорЬевиЬ Тихомир Р.

Кнежине у Србщи за време прве владе Милошеве. — Н. С, 1921,

кн>. IV, бр. 7, стр. 508—518; бр. 8, стр. 600—611.

Насупрот службеноё, турскоё подели Србиёе послала }е и деоба

на кнежине (самоуправне целине с наследном влашЬу). Неке

кнежине представл»а^у аналоги|у племенима. Кнежине као дру-

штвена организацией разликуёу се од племенске по томе што

немаёу успомене на за^едничког претка, што ]е мали броё по-

родица крвно везан и што не.маёу за^едничку славу. Наведене

су следеЬе разлике: племена живе на природой омеЬеноё це-

лини, братства су зби]'ена; кнежина )е на омеЬеноё землей, села

су приближена; на челу племена ]е воевода, на челу кнежине

кнез; права воеводе у Црноё Гори су веЬа, а у Срби^и сужена;

кнежине под КараЬорЬом деле се на ман>е делове. После пада

КараЬорЬеве Србиёе 1813. враЬено ]е стан>е какво ее било пре

устанка. Земля }е раздельна на нахиёе кнежине су враЬене у

преЬашше стан>е, а кнезови као народне старешнне заступаёу

народ пред Турском. Кад }е Срби]а ослобоЬена, задржана }е по-

дела на пахите и кнежине. Кнезове }е поставл>ао Милош Обре-

новиЬ (нахи)ски кнез, главни кнез и обор-кнез). Нахи]'а меня

назив у окружёе 1834. године. Кнежине су под Турцима биле

аутономне цилене са скупштином и кнезом а под Милоше.м за-

висне административне ёединице у кодима ее кнез био чино

вник извршилац вол>е ОбреновиЬа. Под Турцима, кнежине су

припаеэне и одваране према жел,и народа, а под Милошем су

припаеане и одвае'ане из административних потреба.

209. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

Развитак всроши у Србщи за владе кнеза Милоша ОбреновиНа (1815—

1839). — Н. С, 1922, кн,. VI, бр. 7, стр. 505—512; бр. 8, стр. 595—603.

Дат ^е опис града и путева. Становништво ее углавном било

турско и српско (трговци, Ьурчие'е, терзие'е, туфегциёе и куёун-

шце), затим ]'е било Грка и Цинцара (механцие'е), 1евре]а. )ер-

мена и Цигана. Београд е'е 1834. броёао 18.000 душа, од чега су 1/3

чинили Турци. Одласком Турака мен>а се спол>ашн>и и унутра-

шни изглед куЬе и уводе нови обичае'и: л»уди почин»у носити

браду, жене престаёу да крие'у лице на улици, добие'ае'у место у

цркви меЬу л>удима, женска деца почшьу похаЬата школу. По-

чело е'е и приреЬиван>е балова.

210. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

Целибат и брак V нашем народу. — Н. С, 1923, кн». X, бр. 2, стр.

108—112; бр. 3, стр! 222—239.
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Врло ретка гю)ава у нашем народу ксца се |авл,а тек изузетно.

У брак не ступа^у калуЬери, католичко свештенство, калуЬерице,

болесници, безумници и неспособни за рад; у целибату могу

остати и заветовани. Много су чешйи целибата код дево]ака

у чи] им породицама нема мушког порода или ^е изумро. Тада

се девсу'ка преоблачи у мушко и завесе да йе до кра]а живота

живети као мушкарац. Код Куча их зову томбелще, а у Босни

и Херцеговини мушкобараче. БорЬевиЙ закл>учу)е да ^е бежен

ство неприродно и чудно зер су бракови склапани ради порода,

продужеаа лозе радне снаге и насладе.

211. БорЬевий, Тихомир Р.

Н>егош и народне пословице. — Н. С, 1925, кн>. XVI, бр. 7, стр.

513—517.

РЬегошево дело у основи садржи елементе обича^а, верован.а,

а од народних умотворина нарвите пословица. Н>егош ]е неке од

н.их употребио дословно, неке променио, а од неких ^е само

поза^мио основну мисао.

212. БорЬевиЙ, Тихомир Р.

Цыгански арачилук у Србщи. — Н. С, 1928, кн.. XXIV, бр. 2, стр. 120—

131 ; бр. 3, стр. 204—216.

Цигани су одувек имали на челу трупе грофа, херцога, ъо\-

воду или бул>убашу, а касни^е циганског кмета или циганског

кнеза, ко^и су имали задатак и да сакушьазу харач. Цигани су

под Турцима плайали харач, а под кнезом Милошем су били

ослобоЬени тога даван>а.

213. БорЬевиЙ, Тихомир Р.

Доба за женидбу и удадбу у нашем народу. — Н. С, 1928, кн.. XXV,

бр. 3, стр. 200—209.

Одредбе римског права да се може ступити у брак од навр-

шене четрнаесте године живота за мушкарце, а од дванаесте

за девоне прихватило $е и црквено право. Први прописи Ср-

б^е (1837) помера^у границу на седамнаесту, односно четрнае-

сту годину. Црквени и граЬански прописи воде рачуна о фи-

зичкоз зрелости, а народни о другим стварима: да се доЬе до

радне снаге и мираза. Стога се у неким кра^евима срейу де-

во.]ке старике од младожен>е. У Црно] Гори ]е забележено да

^е веридба вршена док зе дете било у колевци или ]ош неро-

Бено.

214. БорЬевиЙ, Тихомир Р.

Куповина и отмица дево/ака у нашем народу. — Н. С, 1929, кн.. XXVI,

бр. 4, стр. 289—297; бр. 5, стр. 358—381.

Претпоставлл се да ^е куповина старики облик од отмице дево-

|ака. До отмице ^е долазило из различитих разлога: кад нще мо

гло дойи до договора, кад за то нще било финаныцских могуй-

ности. Можда су се куповина и отмица |авл,алс, у исто време.

У многим повеллма наилазимо на КараЬорБеве забране, касни^е

и на Милошеве, у вези са отмицом. Како ]е жена купована, тако

]е могла бити и продана. Отмице девозака могу бита договорене

(добегаван»е, бежан>е) и праве. Девочка ко^а сама бежи назива се

бегуница, добеглица, побегул.а, самодошла. Отмица ]'е забранена

указом кнеза Милоша од 7. VII 1820. Постов 1ош ^едан облик

отмице: кад ^е девочка сама одлазнла са знан.ем родите.ъа; то ]е

гфивидна отмица.

215. БорЬевиЙ, Тихомир Р.

Положа] жене у нашем народу. — Н. С, 1929, кн.. XXVII, бр. 7, стр.

523—532; бр. 8, стр. 603—612.

Мушка деца се од на;)старц)их времена дочешу с радошйу ^ер

она наставл^у породичну лозу и домайи култ. На жену се нще

много пазило при раЬан>у (прве бабице се девл^цу тек у другое
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половини XVIII века, у Ново] Градишки и Београду 1816, а ква-

лификоване 1841). Ако се удовица из задруге уда]е, задруга има

право на децу. Жена шце имала право да ]еде за мужев.ъевом

трпезом. Забележено ]е да ]е кнепньа Л>убица први пут села за

сто са кнезом и гостима 1834. године. На балу код енглеског кон-

зула Хоцеса 27. I 1838, први пут су жене и мушкарци седели за

истим столом. Жена нще смела да иде у цркву или на погреб

све до 1830. Удовице су се тешко сналаэиле саме; по онима

ко]е су успевале да одрже иман>е и купу давана су презимена

потомцима. Положа] варошке жене се знатно разликовао; у

варошима ни]е било Српкин>а. Дево,)ке су биле изоловане од

света. Жена ^е узимана да би доприносила као радна снага;

у бо.ъем положа^у се налазила образована жена ко]а ]е изу

чила школу. Прва женска школа отворена ]е у Земуну 1859.

Заюьучу]е се да }е жена у селу била произвол примитивне

културе; варошанка ]е имала положа] по узору на стране же

не, а школована жена се образовала по узору на жене у Европи.

216. Борпевнп, Тихомир Р.

Неколико свадбених обичала у нашем народу. — Н. С, 1930, кн..

XXIX, бр. стр. 604—611; к». XXX, бр. 1, стр. 44—48; бр. 2, стр.

112—177; бр. 3, стр. 190—196; бр. 4, стр. 280—289; бр. 5, стр. 365—369;

бр. 6, стр. 454—466; бр. 7, стр. 528—537; бр. 8, стр. 605—616; к». XXXI,

бр. 1, стр. 48—62.

Брачна веза. — Многи свадбени обича,)и представл»а]у остатке

некадашн.их радгьи ко.)има се на симболичан начин желела

представите брачна за]едница: саставл>ан>е руку (знак вере,

:ш(едннце, млада потнада под власт младожеььс), туца>ье главе

(код Срба ни]е забележено), за]едничко 1еден>е и пи]ен>е (осим

значен>а брачне за|едниие значи и л>убав и при^ате.ъство).

Заштита младенаца. — Сматра се да су младенци посебно иэ-

ложени уроцима, па се млада у цил>у заштите покрива и завила.

Покривач ко]и ]е штити од погледа назива се ав.-пца, округ,

вал, велета, бедуин и покривало. Галамом, пуцгьавом и одепом,

младенци се штете од злих духова. Оно што младожен>а обу-

че, не сме да скине до вечери. Младенци се штате одозго (по

кривана кола, прекриван>е марамом, великим калама) и одо-

здо (пази се да млада не дотакне земл>у, млада се доводи на

кон»у или колима, скида )е младожен>а или свекар, преноси

се преко купног прага ]ер се претиостав.ъа да су испод ньега

душе предака). Постове одреЬене забране при уласку у цркву

(улази се на ]една, а излази на друга врата), при прелазу преко

моста (на почетку моста се оставл>а]у ]абука и марама). Зли

духови су изгоньени тучом младенаца.

Живот у браку. — У оквиру свадбених обреда запажа]у се

они ко]'има се жели обезбедити плодност (подизан>е након-

чета), олакшан,е пороЬа^а (одрешена обупа), срепа у браку

(ритуално ]еден>е меда, шейера, ]абуке), надмопност у браку

(гажен>е ноге при венчан>у).

Избор времена за свадбу. — Пазило се да свадба не буде за

време божипног поста, за време некрштених дана, од месо-

пусне неделе до прве недел>е после Ускрса, од прве неделл

после Троянца до Петровдана, од првог до петнаестог августа,

на дан 29. августа (Усекован>е) и на Крстовдан. Сматрало се

да су среда и петак несретни дани. Свадбе су обично обав.ъане

у ]есен и зиму, неделюм пре подне после литурпце, док месец

расте и недел>а напреду]е.

Верски свадбени обичали. — Поред маЬи]ских елемената у

свадбеним обича|има сматрало се да ]е погребан и благослов.

Ритуал даван.а благослова пратили су хор дево]ака и здравице

ко]е асоцира]у на благостан»е.
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217. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

]ош два прилога о свадбама. — Н. С, 1930, кн.. XXXI, бр. 2, стр.

126-129.

КуЬегъе. — Сматра се |'едиим од на^тежих грехова; о куЬен»у

младенаца говори наша прозна и стихована традищца.

Завенчавагье. — Да се не би завенчало и оно што не ваша,

венчан>е треба да буце непотпуно (нпр. поп не прочита све

што пише у кн>изи). Да би деца била богата, млада држи пару

испод зезика о чему говори изрека ,,Ма]ка му се с паром за-

венчала".

218. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

Мираз. — Н. С, 1930, кн... XXXI, бр. 3, стр. 206—211.

Мираз се назива женщство, дота, прЬща, особина, опрема или

или рухо. Девоне ко]е су добиле мираз наслеЬу]у део очевине

кад пома |у браЬс.

219. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

Преисламски остаци меЬу ]угословенским Муслиманима. — Н. С,

1931, к». XXXII, бр. 2, стр. 217—227; бр. 3, стр. 304—311.

1угословенски Муслимани преласком у ислам, према пропи-

сима нове вере примили су многе нове обича]е: сунет, поли-

^ами^у, наслеЬиванэе, очинство и наследно право женске деце,

скриваке лица, уздржаваае од неких ]ела и пиЬа. Задржалн

су и нешто из преисламског доба што ни)е у супротности с

новом вером: ^език (српскохрватски; зедино у варошима при-

ма^у турски), традиционалну кн>ижевност, писмо, имена (по-

неко име, али презимена на -виЬ или -иЬ). Задржали су и старе

обичазе: Благовести, Велики петак, Ускрс, Спасовдан, БурЬев-

дан, Ивандан, Петровдан, Светог Ишцу, Светог Вартоломс]а,

Светог Прокошца, меЬудневицу, Свету Варвару и неке еле-

менте БожиЬа; зна]у за положа]ника, а извесно време су сла

вили славу. И у свадбеним обича^има су задржали неке ма-

Ъщске радн»е: туча младенаца, главне личности свадбеног ри

туала су ^енЬа, ^енЬща, ^енБибула, девер и чауш. ВеЬина по-

смртних обича]а обав.ъана ]е у купи, а задушне жртве у ^елу

даване су суботом. Од духовног сродства разлиновало се срод

ство по млеку и побратимство. Оно ]е обично вршено на свад

бама, Ба]раму и суЬенэу; обред се састо^ао из провлачен>а руке

испод руке и залаган>а хлебом и сол>у. Познавали су и шишано

кумство (дете }с шишано по навршено] прво] години). Уиркос

забранама, од старе вере су сачувани нарицан>е, игран.е и кат-

кад откривено лице. Ислам ^е утицао и на остале тужне Сло-

вене, што се види по многим турским изразима и источн&чким

елементима у традиционално] кн>ижевности. У градовима у

копима ^е био присутан утица] Турака живело се на турски

начин (куЬа, одеЬа, жене су криле лице).

220. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

Телали. — Н. С, 1931, к». XXXII, бр. 7, стр. 511—514.

Телал ]е турска реч ко')& означава викача, посредника. За вре

ме КараБорЬа послали су добошари, а Турци су увели телале

ко.)и су се одржали и под кнезом Милошем. Облавливали су

општинске наредбе, продд)у старих ствари, муслиманске спро-

воде. Телале су наследите писане об]аве. У Макарско^ су уме-

сто телала били чауши.

221. БорЬевиЬ Тихомир Р.

Милан Б. МилиНевиН (Живот и рад). — И. С, 1931, к». XXXII, бр. 4,

стр. 255—259.

У биографии М. Б. МилиЬевиЬа истакнут ]е н>егов рад на

пол>у сакушьан>а граЬе. Иако граЬа изнета у юьигама Живот
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Срба сељака и Кнежевина и Краљевина Србија није потпуна,

ипак је драгоцена јер пружа обиље података.

222. Борђевић, Тихомир Р.

Из недавних времена Србије. — Н. С, 1931, кн>. XXXIV, бр. 3,

стр. 195—206.

Предавање под овим насловом одржано је у Англо-америчко-

-југословенском клубу у Београду 25. III 1931. Аутор расматра

податке који се могу паћи у делима енглеских путописаца о

прошлости Србије, а који нису поменути на другом месту.

Неке изузетне слике износе се у путописима Петра Мондија

(1620), дра Брауна (1669), Г. Вилера (1672). Књига Андрије Ар-

чибалда Петона штампана је 1845; тај путописац је боравио

три пута у Србији: 1839, 1843. и 1844, те оставпо податке о Бео

граду као оријенталној вароши са 35.000 становннка. V то

време је у Београду још било Турака, али су они живели од-

војено од Срба, у делу вароши који се спуштао на Дунав.

Дућане су углавном држали Цинцари. Путописац напомињс

да на двору кнеза Александра није било правих приман>а сем

о његовој слави и два до три бала током зиме. Оставио је по

датке о Сими Милутиновићу, те о дочеку Томе Вучића и Авра-

ма Петронијевића по повратку из изгнанства у августу 1844.

На челт поворке ишло је стадо оваца окићено пантљикама,

а за ныл... волови који су имали лимунове на роговима. Паљене

су ватре и приређивани ватромети. Петон је био задивллн

лепотом жена на баловима; српске жене су носиле грчки фес.

На балу се играло српско народно коло и једна врста коти-

љона са брзим и лаким покретима. Са путовања по унутраш-

ньости оставио је опис градова и виђенијих људи. Осврнуо се

и на народне обичаје: побратимство, отмицу, хајдучију. бад-

њак, полаженика, додоле и обичај да се при наздравл>ан>у

пева „На многаја л>ета".

223. Борђевић, Тхомир Р.

Два библијска мотива V предању наших Цыгана. — Н. С, 1932, кн..

XXXVI, бр. 5, стр. 354—365.

Преданьа о цигайском царству (потпуно или у појединостима)

подударају се са турским и српским предањима. Претпоставл>а

се да су их примили једни од других. Предања садрже два

старозаветна мотива: предања о преласку Јевреја преко Цр-

веног мора и преданье о васелэенском потопу.

224. Борђевић, Тихомир Р.

Мујо и Алил у предању улцињских Цигана. — Н. С, 1932, кн.. XXXVII,

Ьг. 4, 51г. 292—297.

Улциньски Цигани су настаньени, говоре арбанашки и помало

српски; досел^ни су из Албаније, а муслимапске су вере. Не при-

знају да су Цигани него кажу да нису ни Срби ни Арнаути већ

ковачи; баве се ковањем и калаисањем. Највећи празник им је

Бурђевдан. Приповетку зову прола. Српска традиција познаје

преданьа о Муји и Алилу. У арбанашкој традицији нема довольно

сакушьених елемената. Наводе се приповетке забележене у Ул-

циньу: „Распра Муја и Алила", „Цар, Мујо и Алил", „Омер избав-

ља из тамнице оца Муја и стрица Алила". Карактеристичан за-

вршетак је „прича у вуну-здравље у нас".

225. Борђевић, Тихомир Р.

Цигани као носиоии културе. — Н. С, 1932, кн.. XXXVII, бр. 5, стр.

357—360.

Цигани нису донели само неке произволе ковачког заната (ек-

сере, клинце, бургије и гребене) и дрводеллког (корита, вретена,

коленике, заструге, котарице, вагане) него су битно утицали на
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сличне народне рукотворине. ЬЬихови производи су потисли, а

негде и истисли дотадашн>е продукте.

226. БорЬевип, Тихомир Р.

На\старща религща. — Н. С, 1932, кн>. XXXVII, бр. 8, стр. 578—592;

1933, кн,. XXXVIII, б. 1 ,стр. 19—31; бр. 2, стр. 96—105.

Под ови.м насловом, Т. БорЬевиЬ ]е држао предавала на Колар-

чевом народном универзитету 14. и 22. XI и 7. XII 1932. У ньима

)е дао преглед рашцих миш.ьен>а о ово] теми (Шар.ч де Брос,

Огист Конт, Цон Лабок, X. Мазере, Е. Б. Тейлор, Ф. М. Милер,

Е. Стике, Фрезер, Ренак, Диркем), затим на^новща гледишта

(Шелинг, П. Ф. Ладерер, Ста^де, К. фон Орен), као и разматрааа

о врховном бийу на,)стари]е релипце.

227. БорЬевип, Тихомир Р.

Свети Сава и Хасан-паша. — Н. С, 1935, кн.. ХНУ/, бр. 3, стр. 183—186.

Поводом чланака Андре Гавриловипа Св. Сава и Хасан-паша

(ГНЧ, XVIII, 268—275; „Просветни гласник", XXXIX 489-^93) у

копима он закл»учу)е да оваз мотив нще оригиналам, него }е

пренесен из легенде о БорЬу Амоса Стридског из IV века. Бор

Ьевип допу1ьава ГавриловиЬево тврЬен>е истичупи да ни)е ^едино

ова легенда основ за предан,е о св. Сави и Хасан-паши. Она зе

само облик у коме ^е очувана слика о турским нападима на срп-

ске земл,е, светиле и манастире.

228. БорЬевиЬ, Тихомир Р.

]едан пример досел*аван>а Румуна у Србщу. — Н. С, 1941, кнь. ЬХП,

бр. 1, стр. 47—53.

Код Михаиловца се налази Велико острво насел>ено Румунима

_рш у време кнеза Милоша, а до 1830. било ]е под Турцима. Кад

]е повучена граница Србще, острво ]е припало Румунщи. Ста-

новници су желели да остану у Срби]и, али су н»ихови покушали

и посредованье кнеза Милоша остали без успеха, па су се крадо-

мице селили у Србщу. До коначног нсе.ъаван>а дошло }е 1832. и

1833; место где су се населили назива се Михаиловац према име-

ну сина кнеза Милоша.

229. Бурий, Милош

Хелени и динарски Срби {1едно упореЬетье гьихове религиозности). —

Н. С, 1932, кн,. XXXVI, бр. 7, стр. 518—528.

Сличност у верован>има на^више се одражава кад се упореде

хеленско верован>е потекло из ратова с Перси]анцима и зугосло-

венско верованл ко^е ^е поникло из ратова са Турцима (сачувано

у песмама). Из аихових схватан>а и веровала произлази мисте-

ри]а правде и тежн>а за оствареаем праведних односа. Реализа-

цща правде не врши се само льудском вол>ом него и уз помоЬ та-

^анствених сила.

230. Екерман, Лован

Разговори с Гетеом. 1. О српским народним песмама. — 1904. кн>. XII,

бр. 7, стр. 1163—1177.

У Екермановом разговору са Гетеом о српским народним пес

мама обрайена ]е посебна пажн>а на мотиве српских л,убавних

песама.

231. Елезовий, Глиша

Читаци. — Н. С, 1928, кн,. XXVIII, бр. 8, стр. 610—614.

Чланак поводом расправе А. Урошевийа Откуд и како \е дошло

име Читак (Г. С. Н. Д., бр. V, стр. 39—320), ЕлезовиЬ указу]е на

погрешне заюьучке да ^е назив Читак настао од турске речи

„приюьучен", „спорен", да Читака нема изван наших мужних гра

ница и да су то исламизовани Срби. ЕлезовиЬ полази од турског

речника у коме се налази тумачеае да ]е Читак име ко^е се да]е

румелщским Турцима на чатрафил^езику. Читака има и у Бу-

гарско,).
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232. Елезовип, Глиша

Евлща Челебща о Читацима. — Н. С, 1929, кн>. XXIX, бр. 5, стр.

365—367.

Евлщ'а Челебща ]е стекао убеЬен>е да су Читаци мелези постали

од Турака, Татара, Влаха и Бугара. ОсврйуЬи се на лексику Чи

така, ипак се може закл>учити да су они у основи Турци из Мале

Азще ко]и су доведени на Балканско полуострво по н>еговом

осва^ан>у као посада или као иасел>еници.

233. Ердел,ановиЬ, тован

Новопазарски Саниак (Мала Научна Библиотека, II. свеска) од Е. ].

Цветика. ]агодина (1909). — 1909, к». XXIII, бр. 10, стр. 795—797.

Говори се о географским и етнографским приликама у Босанском

Санпаку (о тамоппьим народностима, вери и ^езику, српско] нош-

1ьи и особинама тога народа).

234. Ерделэановип, 1ован

Бро] Срба и Хрвата. — 1911, кн>. XXVI, бр. 1, стр. 33—45; бр. 2, стр.

132—144.

Статистички подаци о бро1у Срба и Хрвата ко]е )е сакупио руски

професор Флорински (1906) и подаци Нидерлеа (1909) не могу

задовол>ити потребе статистике. Ерделэановип истине да би тре-

бало направити попис Срба или Хрвата у Србщи, односно Хрват-

ско], затим у Турско^, Црно^ Гори, Босни и Херцеговини, Дал-

маци]'и, Истри, Угарско;), Италики, Русщи и Америки до 1905.

и тек са тако сакушьеним подацима могао би се одредити тачан

бро^ Срба и Хрвата.

235. Ерделэановип, .Гован

Црногорске ]уначке щесме. Скупио и издао ЪорЬи\е М. Драговик-

-БуричковиН, щешадински капетан. Кн>ига прва, Цетигъе 1910. — 1911,

кн,. XXVI, бр. 1, стр. 93—94.

Приказ кн>иге ко^а садржи 34 народне песме о истинитим дога-

Ьа.)има из новик прошлости у Црно^ Гори, Херцеговини, Брдима

и Примо]ру. Неке од песама су варианте Вукових песама, али

по садржини и дужини представл>а]у потпуни^е облике тих пе

сама.

236. ЕрдегьановиЬ, 1ован

Словенство у прошлости и садшшьости, З^апзЫо, ОЬгаг )еНо пипи-

1озН а рШотпозН. 8 тарап 31оуапзЫа. V. Ргаге. 1912. — 1912, кн>.

XXIX, бр. 1, стр. 66-49; бр. 2, стр. 144—147; бр. 3, стр. 218—223.

Дат ]е историйки развод словенских народа, затим осврт на

државна уреЬела, државноправни положат, школске и црквене

прилике, преглед словенских кн>ижевника, пластичних уметно-

сти, музике и других облика друштвеног и духовног живота.

237. Ерделэановип, .Гован

Др. ]оже Рус: Главни статистички подаци о Држави Срба, Хрвата и

Словенаца. Према стагъу од 1910, односно од 1914 године. У Лублмни,

1920. — Н. С, 1920, к». I, бр. 7, стр. 556—558.

Осврт на студацу 3. Руса ко^и пружа поуздана обавештен>а о

статистичким приликама. Према тим мерилима, површина эем-

л>е ]е 252.254 кгп,2 бро] становника износи 12,792.918, а густина

насел>ености ]е 50 становника на кгп.2

238. Ерделэановип, .Гован

О „Македонским" Србима. — Н. С, 1925, юь. XIV, бр. 5, стр. 349—354.

Ова] чланак представл>а завршну главу студне О „Македон

ским" Србима написано као одговор на кнэигу проф. Ва]ганда

Е1ппо%гарЫе Vоп Макейотеп. Термин „македонски Срби" под-

разумева македонске Словене. Основне етничке особине — ]език,

обича;)и и раса — за]едничке су македонским Словенима Дебра,

Повардар]а и Струмице, те централним и осталим Србима, Хр-

ватима и Словенцима. Бугарски део Словена нздво]ен ]е у по
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ссбно зугословенско племе, а услед прилично ]аког мешагьа са

туЬим елементима (трачко-романским Власима, турско-татар-

ски.м Бугарима, Печен>езима и Куманима, донекле с Татарима и

Гагаузима), удагьио се од словенског ]езгра. Македонски Сло-

вени се нису могли мешати с Бугарима ко.)и су као „завозевачи

држали неко време позедине делове или целу облает ткз. Ма

кедонке".

239. Ердел>ановиЙ, тован

]ован Цвщик и наша наука о народу. — Н. С, 1927, кн.. XXI, бр. 3,

стр. 199—210.

Са псуавом .Гована Цви)'иЬа, проучавагье народа развита се у

научносистематско испитиван>е народа. Цви)ий ]е поставио ос

нове антропогеографском, а умногом и етнопсихолошком и со-

ци]ално-економском познавагьу нашег народа, а делом и осталих

тужних Словена и балканских суседа. У географском смислу по-

делио )е Балканско полуострво на тегез'ску облает и континен-

талнн блок, у коз'ем }е разликовао три главне природне обла

сти: источну или балканску у правом смислу, централну или

моравско-вардарску и пиндско-динарску (централну облает са

ужом поделом на моравски део или Шуамдщу, централни део

или Рашку и вардарски или Македонку). Цви)ип ]е уочио и

културне поз'аве Балканског полуострва, миграциона струдааа,

типове насе.ъа и куйа, етнопсихолошке типове код тужних Сло

вена. ТакоБе з'е допринео решаван.у македонског инташа (Про-

матрагьа о етнографщи македонских Словена). Посебно ]'е иста-

као и одлично документовао зедну од основних иде^а за реша-

ва»ье етничког питан»а код балканских народа за време турске

владавине. Тада )е код ових народа дошло до врайагьа прво-

битне етничке свежине и првобитне етничке иядивидуалности.

Цви)'ип се позабавио и народним зединством Срба и Хрвата

(]единство ]ужних Словена). Дао зе и основне психолошке црте

1ужних Словена (О основама ]ужнословенске цивилизацще).

240. Брдел>ановип, тован

Шумадща и Шумадинци. — Н. С, 1927, кн>. XXII, бр. 5, стр. 376—381.

Осврт на часопис „Кн>ижевни север" ко.)и }е посвеЬен Шума-

ди)и. Аутори прилога су углавном Шумадинци, а прилози се

односе на социз'ално-економску структуру задруге од на^ста-

рщих до нови^их времена, на становништво и друго. Посебно

Зе указано на два битна чиниоца ко]и су допринели одржаван>у

националне свести: на сточарску привреду као основ народног

живота и на живот у великим зазедницама, задругама и родо-

вима. Аутор приказа замера што низе било речи о значаз'у пре-

ласка са сточарске економизе на землюрадничку средином XIX

века.

241. Ердел>ановиЬ., тован

Лужички Срби и др Арност Мука. — Н. С, 1929, кн». XXVI, бр. 7, стр.

527—533; бр. 8, стр. 605—610.

Претпоставл>а се да су Срби и Лужички Срби некад били у

тесно] заз'едници и под заз'едничким именом Срби у прадомо-

вини на Карпатима. Домовина Лужичких Срба ]'е Немачка у

горн>ем сливу реке Шпрез'е. Деле се на донье и горке Лужичке

Србе; по вери су протестанти, а маььи броз су католици. Села

су им словенског типа, купе словенске архитектуре. Мушка

пошла се претопила у граЬанску, док з'е женска задржала нека

рашца обележза, на пример оглавл>а. ОдеЬа коз'ом се изражава

жалост ^е беле боз'е: жене носе беле огртаче, а мушкарци беле

траке. И поред утицаз'а црквеног немачког граЬанског певан>а,

песме Лужичких Срба задржале су доста елемената словенског

духа. Од инструмената се срепу газде, свирале, пиштал>ке и
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хусле (просто виолине). Играну српско коло (серпска ре)а): то

)"е сложена игра са задним мушкарцем и ]едном женом играчем

на челу (дупли коловоЬа). Задржали су се обича^и: прело, кокот,

свадба. Различит чиниоци су утицали на понемчаван>е. Дола-

зило ]е и до буЬен»а националне свести, па су штампане разне

гтубликаци)е на н»иховом ]езику. Посебно се истиче А. Мука

ко.)И ]е испитивао Лужичке Србе и много допринео 1ьиховом

самопознаван>у. Славно ]е „Основы за етничко познаван.е Лу-

ковског округа", „Статистика Лужичких Срба", „Додаци ста-

тистици и етнографщи Лужичких Срба", „Српски зем.ъописни

речник". Био ^е ]едан од покретача часописа „Матица српска"

у прадомовини Срба и Лужичких Срба.

242. Ердел>ановип, тован

Др Душан НеделковиИ. О психичком типу 1ужносрбщанаца. — Н. С,

1929, к». XXVII, бр. 6, стр. 467^73.

Приказ студи)е Д. Недел»ковипа ко]и заступа становиште да

.Гужносрбщанци има)у све основне особине за ко]е Цви)иЛ

тврди да су основне особине динарског типа, а по секундарним

особинама представл^у „нарочиту варианту ]ужн>ачког ди

нарског типа". За]едничке особине су патри)архалност, наро

чито изражена у задружном животу и у меЬусобним односима

затим лично досто]анство, поштован>е старших и стидл»нвост

тужносрби)анци се одлику^у ]ужн>ачком чулношйу (гурманска

л>убавна и виолентна чулност), резервисаношйу и великом вред-

нопом. Поред признала, Ердел.ановий замера аутору на поста

вл>ено] тези о паралелизму динарских Срба и тужносрби)анаца

или Шумадинаца и тужносрби]анаца.

243. Ердел>ановиЙ, тован

МиНун Павипевик: „Црногорци у причама и анегдотама" (I—VI), бро)

II, Подгорица, III и IV Херцегнови—Котор (V и VI Загреб). — Н. С,

1929, к». XXVIII, бр. 3, стр. 233—234. # Др. 1. Е.

Белешка о друпу) кн>изи М. Павипевипа. Приказивач замера

што песме у кн>изи нису подел>ене према етничким групама ко]е

их пева]у и што нема речника непознатих речи.

244. Ердел>ановип, тован

МиНун М. ПавиНееиН: „Црногорци у причама и анегдотама" (I—VI),

I Београд, II Подгорица, III и IV Херцегнови—Котор, V и VI Загреб.

— Н. С, 1929, К1Ь. XXVIII, бр. 7. стр. 557—559.

Приказ книге ко]а садржи 1.007 прилога неу^едначене врет-

ности, али корисне за сагледаван>е граЬе.

245. Живановий, БорЬе

Вук и по/ьски музичар ФранНишек Мирецки. — Н. С, 1938, кн>. 1АУ,

бр, 3, стр. 206—212.

Као додатак друпэ) юьизи Српских народних песама, Вук ]е дао

ноте за песме когё се певазу. Музичке записе према Буковом

певаньу направио ^е Ф. Мирецки.

246. Живановий, тереми]а

Котатзспе МеЫегеггаЫег Негаиз%е%еЪеп уоп Бг. РпейггсН 5. Кгаиз.

I Вапй. Бге НипйегХ а11еп ЕггаМип^еп. ИетвИ уоп 1акоЬ 11гНсН. Ьегргг§

1905. — 1905, кн>. XV, бр. 3, стр. 220.

Приказ кнлге ко^а ^е интересантна зато што се у ню) износе

по]единости сличне као у нашим народним приповеткама.

247. Жупаний, Нико

Цртица о старо] словенкско] култури. — 1909, кн.. XXII, бр. 5, стр.

364—366.

Према фрагментима Прокогацеве кн>иге Ие ЪеИо %о1Нгсо III и

археолошких открипа. М. Васийа о Словенима при доласку на

Балкан могло би се рейи да су они имали демократско друштво,

да су веровали у ]"едног бога грома и света коме су жртвовалн
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волове и друге животшье. Нису знали за судбину. Пре почетка

борбе обейавали су жртву богу. Поштовали су виле и демоне.

Становали су у колибама. Пешаци су у рату били наоружани

штитом и кошьем. Карактеристични производи старих Словена

биле су сребрене и бронзане каричице (у облику слова 5) и до-

некле керамика са таласастом .шшУом.

248. Жупаний, Нико

О пореклу старих Тро}анаца. — 1914, кн>. XXXII, бр. 11, стр. 831—833.

Узима]уйи за подлогу антропометруске и морфолошке податке,

новще резултате исторщских и археолошких испитиван>а пра-

истори|ских становника Тгку'е могло би се рейи да су Тро^анци

]една врста протоморфног, средоземног племена са лаком не

гроидном шцансом. Праистори,)'ско становништво Тро]е и Еге]е

нще било хомогено, него састав.ъено из на]ма№е два расна еле-

мента: ]едног, негроидног и кепечког, по сво] прилици старо-

седелачког; другог, снажни]'ег и краткоглавог ко.)и ]е вероватно

био досел^н у неолиту са Истока.

249. Ивезип, Герасим И.

Ап1горорНуШа. ЫкгЪискег /иг {оШопзИзске ЕгкеЪип^еп ипй Рог-

зскип%еп гиг Еп^ШипёздезсЫсШе йез везсМескйскеп Мотой. Негаиз-

%е&еЬеп уоп й1. Рпейпск 8, Кгаизз. I Вопи. Ье1ргщ, ^еи(зскеVе^-

1а^засНещезе11зска^, 1905. — 1905, кн.. XV, бр. 10, стр. 779—780.

Приказ часописа ко]и садржи и прилоге из фолклора. У првом

тому )е об]авльена 371 народна прича, од ко,)'их знатан део чине

наше приповетке.

250 Ивезий, Герасим И.

Ап1гороркуШа. ЗакгЬискег /иг ]о1к1опзИзске ЕгкепЬип^еп ипй Рог-

зскип^еп гиг Еп1-*>1ск1ип%з%,е.5сЫск1е йез %езск\ескШскеп Мога1. Не-

гаиз!>е%еЬеп уоп йг. Рпейпск 8. Кгаизз. II Вапй. Ьегрггё, ИеШзске

Уег1аёзасНепёезеПзска^, 1905. — 1907, кн.. XVIII, бр. 11, стр. 870—871.

Ова] бро] часописа доноси знача]ну граЬу за фолклорна истра-

живавьа из области сексуалног морала и народног живота уоп-

ште.

251. Ивезип, Герасим И.

Ап1гороркуШа. ЗакгЬискег /иг {оШопзИзске ЕгкеЪипвеп ипй Рог-

зскипе^еп гиг Еп1\\>гск1ипе.31>езсМск1е йез §езсМескН1скеп Мога1. Нетаиз

&еееЬеп Vоп Иг. Рпейпск 8. Кгаизз. III Вапй. Ьегргге, ИеШзске Уег-

1а^асИепеезе11зска{1, 1906. — 1907, кн.. XIX, бр. 5, стр. 389—392.

Иа.|всЬи бро] чланака посвепен ]е „култу сексуалних односа".

Наставл.ено ]е об^авллваае ]угословенских народних прича у

преводу и избору Ф. Крауса.

252. Илий, Щетар] М.

Празноверице о драгом камегьу. — 1902, кн.. VI, бр. 7, стр. 1166—1172.

У антици и среднем веку приписивано )е драгом камен>у да ]е

носилац срепе и здравл.а, бранилац од зла, ама^щ'а од разних

заразних болести. Халде.)ци су сваком месецу посветили по ]е-

дан камен, а Мисирци су камен посвейивали боговима, те по-

ко^ницима ставл>али под ]език драги камен, симбол бесмртности.

Претпоставл>а се да ]е употреба камена од Мисираца пренета

тевре.)има, Грцима и Римл>анима. Трагови верован>а у мой камена

налазе се у причама многих народа.

253. 1анковий, Данила С.

Чуваьье наших народних игара. — Н. С, 1935, кн.. ХЫУ, стр. 367—377.

У чланку се истиче потреба да се народним играма поклони

вшпе пажн>е, да се оне забележе на извору и тако сачува^у за

будуйа поколен>а.

254. танковий, Даншда С.

Осврт на МеЬународни фестивал за народну игру. — Н. С, 1936, кн.

ХЬУШ, бр. 4, стр. 310—316.
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У Лондону ^е у организацией Енглеског друштва за народну игру

и Британске комисще за народну уметност одржан МеБународнн

фестивал за народну игру. Учествовала )е вепина европских зе-

мал>а. Иако .Тугослави)а ни]е присуствовала, на предаван>има ода

су овом приликом одржавана било ^е речи и о нашим народ-

ним играма, и то у реферату проф. Ву}а ко^и ]е говорепи о

румунско^ игри Калушара правио паралеле с нашим коле-

дарима, затим у предаван>у Ва.)олет Алфорт о игри Морис и

Мориски. Подаци ко^е ее она изнела, умногом осветллва^у и

нашу Морешку игру.

255. .Танковип, Да I ища С.

Народне игре у Тетову и околини. — Н. С, 1938, кн>. ЬУ, бр. 3, стр.

175—181; бр. 4, стр. 190—196.

Варошке игре Тетова могу бити мушке (игра се отворено

коло уз пратн>у зурли, тапана или певаньа) и женске (игра

се отворено или затворено коло уз дайре или певан>е). Играло

се на свадбама, на славама или у први петак по Ускрсу. Му-

слиманске игре у овом крае'у играну се у групи или по^едн-

начно. Сеоске игре су бро]не; иэдвае'а се мушка ритуална

игра Изникло коногиъиче, ко^а се игра без музичке пратае,

уз пева1ье и бро]ан>е. Сеоске мелодще се обично разви^а]у из

градских. Уз игру се претежно пева]у леч]е, л>убавне, поро-

дичне, шал>иве и печалбарске песме.

256. .Танковип, Л>убица С.

Психолошки моменты у нашим народним играма. — Н. С, 1936, кн>.

ХЬУИ, бр. 4, стр. 281—294.

Из комплекса момената ко,)и утичу на народну игру издва^а

се психолошки моменат по]'единца или групе ко,]и ствара рас

положение за игру. Значащи су жел>а да се не заостане иза

других, да се у игри подражава, уживанл у игри, искуство о

олакшан>у оде се ]авл>а по завршетку игре, затим присуство

девоне или момка на Од)'у или на кога се жели оставити ути-

сак. Према побудама и осепашима ода се изражава^у игром

разлику]"у се религщеке и световые игре. Релипцске су маке

очуване; то су додоле, прпоруше, лазарице, крал>ице, коледа,

русале, затим неке игре о Ускрсу, БурЬевдану, Бого1ав;ъе1ьу . . .

Световним играма се исказу^у виталност (нлр. Девод'ачко ко

ло), засипела осепан>а (Лесното), шал>ивост (мимичким еле-

ментима), л>убав и друго.

257. Ланковип, Л>убица С.

Народне игре у Призрену. — Н. С, 1936, кн.. ХЫХ, бр. 3, стр. 209—

216.

Игре Од)'е се играну у Призрену одлику]е „призренски стил"

(лагани досоданствени покрети). Обича] да мушкарци и жене

играну одво]ено ^е искореаен. Коло воде мушкарац и жена,

а ако игра дуже трае'е, они се сменку. Играну припи]ених руку

од шаке до лаката, а мушкарци се хватаеу око паса. Коло

прати песма или свирка виолине, дефа или грнета. Анализом

кореографских елемената заюьучу^е се да меЬу н>има има еле-

мената ерпских игара (кораци с привлачеаем, укрштеяи, са

избациван>ем ногу, и други). Облик ора ]'е затворен или отво

рен. Напомтье се да се у сеоским играма .)ош увек поштут'е

обичае да мушкарци играеу одво]'ено од жена.

258. .Танковип, Л>убица С.

Лазаропо/ъци и лазаропо.ъеке народне игре. — Н. С, 1939, кн>. ЬУН,

бр.2, стр. 115—123.

Лазаропо.ъе се налази код Галчника, а н>егови становшщи се

крепу по целом Балканском полуострву. Свадбена весе.ъа обично

прирейуе'у на Св. Или^у или на Велику ГоспоБу. На свадбу се
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позива уз музику и са чутвуром ко.)а )е окнЬена босиоком и ду-

актима.

259. ,1анковип, Лэубомир С.

Из народног живота у Округу пиротском. — 1902, к». VII, бр. 1, стр.

бр. 2, стр. 115—123.

Печаловина. — у печалбу се крепе обично у марту, кад 60—80

печалбара предводи „драгоманин" (узима провизжу за пронаЬен

посао). Одлазе у Влашку и оста^у по шест месеци. Испра^у

их уз песму, а тако и дочеку]у по повратку на Св. АранЬела.

Распада1ье задруга ]е сма№ило одлазак у печалбу.

260. Таиковип, Петар

Косово, опис земле и народа. Од Бронислава НушиНа. — 1902, кн..

VII, бр. 4, стр. 298—309.

Приказ кн.нгс ко^а се одреЬу^е као етнографска студила. ГраЬа

о Косову )е подельена на три дела: дескриптивна географща

Косовске котлине (налив, положат границе, димензще); адми

нистративно уреЬсчье и економске прилике; српски пародии

обича,)и на Косову (слава, преслава, побратимство, моба, са-

бор, обреди о бадаем вечеру и Божипу).

261. 1евтиЬ, Павле

Напомене о староиндщско] кн>ижевности. — Н. С, 1937, к». Ь, бр. 1,

стр. 56—62.

Након осврта на ]език староинди.|ске кн»ижевности, аутор

расправлю о на]стари|им облицима Веда.

262. Лелачип, Алексее

Траговима Словенства по савремено] Немачко). — Н. С, 1936, кн..

ХЬУП, бр. 4, стр. 294—304.

Аутор )е 1935. путовао по Немач^ у ко,^ су сачувани „мртви

и живи трагови Словенства". За острво Риген се зна да су ту

некад живели Словени, да су били оснивачп славне поморске

државе и да су се тада бавили гусарством и трговином. 1уго-

источно од Берлина налази се Шпреванд или на лужичко-срп-

ском Блата. У овом месту остало ^е мало трагова Словена:

старей зна]у лужичко-српски, задржане су ноииьа и словенске

лутке. Словенство се ,)ош одржава у Будишину: штампа]у се

кнлге на овом ^езику, излазе месечник „Лужица" и „Српске

новине", негусу се музичка традици]а и обичадо.

263. Лиричек, Костантин

Албанща у прошлости. — 1914, кн.. XXXII, бр. 9, стр. 683—691; бр. 12.

стр. 929—937.

Прошлошпу Албанке, нарочито среднювековном, бавили су

се Лаков Филип (Фрагменти са Орщента), Лохан Георг Хан,

Карло Хапф, В. Макушев, и други. Чвршйу подлогу да!е збир-

ка повела и докумената из архива Рима, Венецще и Напул>а.

На сакушьан»у ових података радили су Л. Талоци, проф.

Шуфла] и К. Лиричек. Сматра се да су преци Арбанаса ста-

ровековни Илири чи}е су трупе боравиле на неточно] обали

1адранског мора, и од Епира на север ка Панонщи. У Италики,

под Илирима подразумева]у племе Венети и племена Апулще.

Народ зе био поделан на мноштво малих за]едница; то су

вепином била ратничка и пастирска племена. Гусарством су

узнемиравали ,Делине и Римл.ане". Илирска крал^вина Агрона

имала ]е средишта у Скадру и Рисну. Римшани су 168. пре

н. е. евргли последн>ег илирског владара и отад се осепа сна-

жни.)и утица^ Хелена.

264. ЛовановпЬ, Во]ислав М.

„Гусле" Проспера Меримеа у енглеско] кььижевности. — 1907, кн..

XVIII, бр. 12, стр. 925—929.
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Радейи на библиографии енглеских написа о Бачкану, аугор

]е открио два чланка о Гуслама Проспера Меримеа. Чланак

Шупоп Рое1гу (»МотЫу Яе\«е\у« за новембар 1827) да]е пред-

ност Гуслама над юьигом ЗегЫап Рори1аг Рое1гу од т. Бро-

винга. Друга чланак Т. Кет^ЬИеу (»Роге1§п 0иагег1у Кеу1е^«

за ]уни 1828) об^ашлава настанак епске поези)е, а посебно

српске. СкерлиЬ у уводно] белешци да]е преглед написа о

Меримеовим Гуслама у Енглеско].

265. товановип, Во^ислав М.

Цон Баурлит, Српска народна поезща. — 1908, кн>. XXI, бр. 1, стр.

31—34.

Пре Бауринговог превода травили су се преводи В. Скота

[Хасанашница, 1799), Лах-Ширма (у »В1аск\«ххГ8 Ма^агте»,

1821, говори о српско] народно] поезщ'и; 1823, штампао ]е

кн>игу о Пол>ско] у ко]о] се говори и о нашим песмама и Вуку)

и ]ош ]една К1ьпга наших песама за ко]е се претпоставл>а да

их \е превео Цон Локхарт. Бауринг ]е на]пре об]авио приказ

Вукових кн>ига у „Вестминстерском прегледу", а 1827. кнлгу

ЗегЫап РориШг Рое1гу. То ]е била залажена кн»ига и често )е

приказивана. Гете }е о нл) писао у часопису „Уметност и ста

рина". Бауринг ]е сараБивао с Вуком, о чему говори Вуково

писмо ко^им се он саглашава да се песме преведу. товановиЬ

у овом чланку наводи поменуто писмо, као и писмо Талвщеве

Баурингу.

266. Ловановип, Воислав М.

Клод Форщел и српска народна поезща, — 1910, кн>. XXIV, бр. 3,

стр. 199—209.

Први веЬи Фор^елов рад Народне песме даншшье Грчке об-

]авл>ен ]е 1824. и 1925; у кн»изи се поред превода песама налазе

и песме у оригиналу. Форщел у уводном делу раслраъа о

цшьу, методу ггроучаван>а народне поезде, карактеру, подели,

начину стваран>а, ]езику и облицима грчке народне поезде.

Ова кн>ига ^е веома утшдала на француске романтичаре; чита-

)уЬи 1е, Мериме |е дошао на замисао да пише „илирске песме".

267. .Товановип, Во]ислав М.

Грофица Розенберг и н>ени „Морлаци". — 1913, кн.. XXX, бр. 2, стр.

110—119; бр. 3, стр. 194—200; бр. 4, стр. 227—284; бр. 5, стр. 357—363;

бр. 6, стр. 441—452.

Роман грофице Орсини-Розенберг под насловом Морлаци ужи-

вао ]е велику популарност кра]ем XVIII уека. На изворе према

ко,]'има ]е роман написан наилазимо у Фортисовом Путован>у

у Далмацщу или у ЛовренчиЬевим Примедбама. Баладе оде

се завл^ау у овом роману узете су из Качипевих збирки пе

сама (Писма од Котромановика, а делом и Писма од крала Т}е-

мира), или их ]е грофица мистификовала. Миклошип ]е те

баладе прогласио за апокрифе оди немазу знача]а за нашу

юьнжевност и етнографщу. Роман ]е преведен на немачки и

драматизован; послужио }е као инспирац^а Мадам де Стат

(Корина, део о Моралцима); о н>ему су писали Чезароти, Шарл

Нод)е и друга.

268. .Товановип, Душан

О на]стари]ем васпитан>у Ууяенмх Словена. — Н. С, 1932, кн>. XXXVI,

бр. 6, стр. 429—442.

Постере два начина да се бар донекле приближи сазнан>има о

васпитанэу старих Словена: недоваъно среЬени, разбацани ис

торийки извори, на]чешпе византийски, ко.)И опису^у живот ду-

навских и балканских Словена и народна предала. Према ре-

зултатима истраживан>а К. тиречека, С. Стано^евипа и Ф. Рач-

ког, ]едан од на]важни,)их елемената васпитанл ]е дисциплина
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— врлина с непосредним уппедем на вол>у. Васпитне мере су

биле кажн>аване и награЬиваае; с променом .шнпман.а нас га-

]али су и нови облици васшпан>а. V преданьима се налазе не

манье значащие позединости о манама и врлинама тужннх Сло-

вена.

269. .Говановип, Живорад П.

Библиографща радова Др Стано\а Стано\евипа. — Н. С, 1937, кн..

Ы, бр. 8, стр. 637.

Преглед радова С. Станозевипа сфавлених у кн»игама, часопи-

сима, календарима и дневним листовима. ТакоЬе су дати пре

глед радова о ньему и преводи №егових радова.

270. .ГовановиН, тован М.

Из /угослооенских часописа. — 1906, кн.. XVI, бр. 4, стр. 318—319. # И.

Белешка о приказу Ф. ИлешиКа студите П. ПоновиЬа Припо-

ветка о дево'щи без руку у „Л>убл>анском звону", свеска за фе-

бруар 1906.

271. Ловановип, тован М.

Куцовласи и Мапедонско питан>е {Ьез Кои1го\а1ацез е1 1а аиезНоп

шасёйопгеппе, СНагХез Рпма. ОиезНопе й1р1отаИциезе1 соХопМез, №

266, 15 марта 1908. Рапз. — 1908, кн.. XX, бр. 8, стр. 639, # 3. М. 3.

Чланак Ш. Прента оценке се као объективен. У н>ему ]е изнет

преглед Куцовлаха у ]ан>инском, битоллком и солунском ви-

ла]ету. Дат }е преглед литературе о овом питан>у у Туроко^

272. Ловановип, 1ован М.

Етнографска расправа о Словенима у Македонией. — 1908, кн.. XX,

Ьг. 10, зтг. 877—878. # I. М. 3.

Приказ студите Егийе еШо^гарЫдие зиг 1ез 5/яус5 Ае Масё-

Аоте (А. Иширкова), Париз 1908. То }е одговор на Цвщипев

чланак Кетагаиез зиг ГеХпо&гарЫе Ае 1а МасеАопхе (Аппа1е8

йе Сёо§гарЫе).

273. .1 становий, Ливан М.

ГИе Ки1го\\?а1асп1зспе Рга%е, С. А. ВгеИег, НатЬиг% 1907, УегХац

Негтапп'з ЕгЪеп, ВискпапАеХ МИИеХт Оре1г, ЬеХргщ. — 1909, кн..

XXII, бр. 11, стр. 878—879. # 3. М. 3.

Приказ кн>иге коъа се оцен>у)е као ъедна од назпотпуни^их о

куцовлашком питавьу. ОбраЬени су н>ихово место меЬу бал

канским народнма; грчко-аромунски односи; истори)а Румуна

и Аромуна и куцовлашки покрет; борба са Грцима. Куцовласи

су православие вере, имаъу сво] ъезик и кн>ижевност на 1ьему.

274. Ловановил, Зовам М.

Др Фехим Бар\актаревип, Насредин-хоиин проблем. — Н. С, 1935,

кн.. ХЬУ, бр. 4, стр. 326. # 3. М. 3.

Приказ студите ко)а )е прештампана из „Прилога за кн>ижев-

ност, ъезик, исторщу и фолклор" као посебно издание. Дате

су верзиле о постанку Насрадин-хоце, од оних ко.)и га везу^у

за VIII век до оних ко]и су.\иьа|у у н.сгово исторщеко по-

сто)ан>е. Испитивано ^е могупно порекло 1ьегових шала, истак-

нути упща_)и под кефша су се оие мекале; разматрани су и

наши преводи Насрадинових шала.

275. Ловановип, Лопан М.

Д. Костик, Бекство Светог Саве у Свету Гору. Васкрс песме из 13.

века. Издание друштва за подизаьье храма Светом Сави. Београд 1935.

— Н. С, 1935, к». Х1Ла, бр. 1, стр. 78. # И.

Приказ кн>иге ко^ом }е покушано да се састави спев о Светом

Сави на основу очуваних трагова у народжц поезщи и тек-

стова Савиних животописаца.

276. Ловановип, Лопан М.

Песме Филипа ВииаьиНа у редакцщи и с предговором Божидара То

мика. Научно издание. Издание Одбора за прославу Филипа Вшшьики.

Београд 1935. — Н. С, 1936, кн.. ХЬУП, бр. 2, стр. 163—164. # И.
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Приказ кн>иге ксц'а поред песама садржи и прилоге: Живот и

рад Филипа Вишгьика, Исторщска кгьижевна сведочанства о

Вихшьийу као песнику, Главна обележ\а поезще Филипа Виш

гьика, Подела Вкиаьикевих песама и нмхова кгьижевна вред-

ноет.

2Л. ДовановиЬ, тован М.

Микун М. Павикевик: Етнолошке приче из Црне Горе (2ЬогпИс гд

1ыо1 I оЫ1а\е 1и1тН З^епа, XXX, 2, 2авгеЬ, 1936). — Н. С, 1936, кн..

Хи/П, бр. 3, стр. 240. # И.

Белешка о збирци кд)а ]е прештампана из .Сборника". Причама

се тумаче топоними везани за историйке или легендарне лич

ности.

278. ТовановиН, Петар

]ован Цвщик и Зужна Србща. — Н. С, 1927, кн>. XX, бр. 4, стр.

270—273.

Приказ студаце у ко^су се утврЬу^у меЬусобни утицами гго]е-

диних етничких трупа и зоне жуединих цивилизашца. Проуча-

ва]у се тилови насела, куНа, начин живота, психичке особине

и характеристике духовне и матери]алне културе. Нарочито ]е

лпачамк) то што ]е истакнуто да словенски становништво Ма-

кенодоце ]ужно од Кратова, Белеса и Струге нема изразите на-

ционалне свести, па ]е у том погледу флатантна маса. Цви]иН ]е

ово становништво назвао македонским Словенима.

279. ТовановиЬ, Слободан

Постанак и развитак народа. Написао Валтер Беихот. Превео Др Драг.

Т. Ми/ушковик. Издание СК задруге. — 1903, кн.. IX, бр. 1, стр. 74.

Основна мисао юьиге ко]а се приказу]е ]есте та да ]е потребно

да се устале пародии обичарг, али не толико да би постали не-

прикосновени. Потребно ]е да народ проЬе кроз две фазе: утвр-

Ьиван>е и критикован*. Тако се долази до напретка. Наведен ]е

пример грчке цивилизацще ко]а ]е прошла кроз ове фазе, на-

супрот Далеком истоку ко^и ни]'е превазишао прву фазу.

280. .Говановип, Слободан

Прилози за кнмжевност, /език, исторщу и фолклор. — Н. С, 1922,

кн.. VII, бр. 1, стр. 75—76. # 3.

Белешка о изласку из штампе друге свеске прве кн>иге „При-

лога"; набро]ани су чланци.

281. 1оксимовиг1, Божидар

Кавалъ. Музички лист у Бугарско) за 1902. годину. — 1902, кн.. V, бр. 5,

стр. 378—381.

Осврт на чланак К. Махин>а „Наша народна музика самосто]а-

телна ли ]е?" Чланку се замера неоригиналност, поза]мл>иванч:

туБих миш1ьен>а и доношен* следейих заюьучака о бугарско]

музици: она по хармонщи и ритму надмапп^'е остале; особе-

ности бугарске музике су изражене у „куау, али пушу мело

дии", богато] хармонщи, неприпремл*ним модулащцама, ал-

терованим акордима и особитим ритамским груписааем несраэ-

мерности.

282. тосифовиН, Стеван

О пореклу имена Хрват. — Н. С, 1930, кн.. XXXI, бр. 4, стр. 311. #

Ст. I.

Белешка о студили М. Будимира ко]а ^е об]авл>ена у Шишн-

Ьевом зборнику. Истиче се да ]'е излагай* базирано на богатом

лексичком материалу из кога проистиче да име Хрват озна-

чава народ беле коже и светле косе.

283. Ко1ьовиг1, Петар

Музички фолклор, н>егова вредност, чистота и интерпретацща. — Н.

С., 1936, кн.. Х1ЛХ, бр. 5, стр. 368—378.
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Наш музички фолклор ]е богат: долази из десетак покра]Ина.

Из богате фолклорне баштане .)ош се скугоьа и одабира да би

се видело „где и у чему су они особени типови фолклора у

ко.]'нма ]е изражена снага и чар непатвореног, оригиналног, вред-

ног и формално и по садржини". Документа о значен>у фолклора

за словенску уметничку музику истакао ]е Стеван Мокран>ац.

Он }е осетио праву чистоту и уметничку иде^у народне музике,

што се посебно може видети у шегово! X руковети.

284. КонювиЬ, Петар

Мусоргски и руска народна музыка. — Н. С, 1939, кн>. ЬУП, бр. 1,

стр. 36—39.

V чланку ко]и ]е написан у част стогодишн>ице Мусоргског рас-

правла се о легавом односу према народним мелодрама и на

чину уношен>а елемената народне музике у музичка оствареаа.

285. КостиЬ, Александар Б.

Сексуално у српско] народно] поезщи. — 1933, кн>. XXXVIII, бр. 4,

стр. 281—292; бр. 5, стр. 347—367.

„Многе народне песме херо.)ске су само по садржини, али л>у-

бавне, односно сексуалне по узрочности и пореклу". У чланку

су предочене и стиховима илустроване нормалне манифестащце

сексуалног, али и оне ко^е би могле да воде ка родоскрнавл>ен,у.

286. Костип, Драгутин

Резтг о КгаЦетси Магки (РгеуеЛе1 Каймо] КеНаг, ЬщЬЦапа 1932). —

Н. С, 1932, кн>. XXXVI, бр. 3, стр. 231—234.

Осврт на превод Р. Рехара, ко,) и се оценке као добар, али се

замера због изоставл>ан»а турских речи, прилагоБавалъа гусар

ских фраза, погрешно схвапене фразе, што све показухе недо-

вол»но познавагье народног живота и обича]а.

287. Костип Драгутин

Ко)и /е то Милош Оно у Латинима. — Н. С, 1934. кн>. ХЫ, бр. 8, стр.

581—589.

Према Вуково] песми, у Латинима ]е био Милош Обилий, а пре

ма Милутиновипево] био }е то Милош Во.мпшЬ (Во^иновип).

Према исторщским подацима Дубровачког архива ко]е ]е са-

купио К. тиречек, то би могао бита Милош Повип, челник цара

Уроша. На основу анализе песама, Д. Костип заюьучу^е да ^е

Милутиновипева песма старща и да ]е ]унак ко,)и ]е био у

Латинима вероватно М. Вошний. Оставлено ]"е место претпо-

ставци да би то могао бита и нею! друга Милош, мак.е значаща

исторщска личност, ко.щ нще постао типска личност епске по-

еэще, тако да усмено предание н^е сачувало ньегово презиме.

Костип се осврпе и на чланак В. Боровипа о Милошу Во^но-

вийу (Зборник у част Б. ПоповиНа) и замера му што се задржао

на анализ» Вуковог Милоша, а Милутиновипевог ни^е ни узео

у обзир.

288. Костип, Драгутин

На\старще песме о Св. Сави. — Н. С, 1935, кн>. ХЫУ, бр. 3, стр. 187—

193.

СудеНи по тврЬен»у Доменти]ана, Савиног животописца из XIII

века, посто]але су народне песме ко]е су опевале Савино бек-

ство, го№ен>е и хватан>е, те улазак у ред калуЬера. Од тих пе

сама су сачувани трагови, а ^едну такву наводи т. Томип („Глас

СКА", бр. 84, стр. 89). По Костийевом мишл>ен>у, и она ]е нови)а.

Знатно поуздашци трагови су очувани у биограф»)» св. Саве

ко|у ]е написао Теодоси]е ]ер 1ьегово казиван>е више представ

лю препричаван>е усмених предала. У Доментщановом живо-

топису налазе се и трагови стихованог слога ко^и говоре да }е

било песама различитих облика, народних или кььишких, да |с у

XIII веку било о св. Сави више песама различитог метра (две
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о бекству у калуЬере у зеданаестерцу, две са истом тематиком,

алн у дванаестерцу).

289. Костип, Драгутин

МиНун Павикевик: Народне щесме (Црна Гора и ДукаЬин), Загреб

1935. — 1935, кн.. ХЫУ, бр. 5, стр. 412-413. # Д. К.

Збирка кеда се приказу]е прештампана ^е из „Зборника за на-

родни живот и обича^е" (кн.. XXX). Песме су распореЬене по

старости, груписане по варщантама и испеване у коленом тро-

хе.)ском осмерцу. По карактеру се не могу убра]ати у лирске

пошто преовла1^е епско-лирски тон или епски (истори)ски).

Ове песме показуху да би у усмену народну хронику требало

еврстати и лирске песме ко^е бележе локалне и личне моменте.

290. КостиЬ, Драгутин

Преноси народних песама с \едног /унака на другого. — Н. С, 1935,

К№. Х1Л/, бр. 6, стр. 452-457.

Често се песма преноси с ^едног кунака на другог: у песмама

са интернационалним мотивом, нпр. муж на свадби сво]е жене

(„Кра/ъевиЬ Марко и Мина од Костура" и „Ропство 1анковиЬ

Сго)ана"). Преношеша се врше и по сличности имена (Кралл-

внп Марко из Прилепа и Дели Марко, витез с кра]а XVI века,

Старина Новак).

291. Костип, Драгутин

НеШеп, НхПеп ипй На\йикеп, МоШепе^птзске V'о1кз%езск1к1еп. Се-

заттеИ ипй ИЪегзеШ Сегкагй Сезетапп. 1935 АЬЬеП Ъап%еп-Сеог%

МиИег/Мипскеп. — Н. С, 1935, Х1ЛЛ, бр. 3, стр. 236—237.

Приказ друге кн>иге коза садржи 63 занимливе анегдотс о Црно-

горцима у Геземановом преводу. Анегдоте су узете из неколико

наших зборника. СреЬене су хронолошки и по сличности мо

тива. Говоре о поносу, ]унаштву ха^дука, ратника и чобана,

пружа]упи слику о патри)архалном свету храброг народа кодо

се бори за слободу.

292. Костип, Драгутин

Прилози проучаваььу народне поезще. УреЬу^у Радосав Меденица и

др А. Шмаус. Год. II, св. 2, нов. 1935. — Н. С., 1936, кн.. Х1ЛШ. бр. 2,

стр. 65—68. # Д. К.

Осврт на радове Г. Геземана О Бановик Страхин>и, Б. Крстипа

Значение завршних стихова Бановик Страхин>е, Т. БорЬевипа

Белешкс из наше народне поезще.

293. Костип, Драгутин

БогословЛгс — Орган Православног факултета у Београду. Год. X, св.

2—3, 1935. — Н. С, 1936, к». Х1ЛШ, бр. 2, стр. 148—150. #< Д. К.

Свеска ]е посвепена св. Сави и доноси одабране чланке, меЬу

ко.)има и Ча|камовиЬсв Свети Сава у народним приповеткама.

294. Костип, Драгутин

Професор Младен Лесковац: Наше народне приповетке (Антологией),

Нови Сад 1937. — Н. С, 1938, кн.. 1ЛИ, бр. 4, стр. 316. # К.

Кн.ига садржи 74 прилога еврстана у трупе: приче о живо-

тин>ама, ба]ке, мушке приповетке, легенде и шал>иве приповет

ке. Запажа се да садржа) ове Антологще умногом личи на

садржа] Антологще В. товановнпа.

295. Крул>, Урош

О расама Балканског полуострва. — Н. С, 1925, кн.. XIV, бр. 2, стр.

109—118.

Одломак из расправе „Расни национализам". Претпостаагьа да

су праседеоци Балканског полуострва вероватно припадали ме-

дитеранско] раси. Истор^а пружа податке о неким народи.ма

ко.)и се сматра]у на.|стари,)има: о Трачанима (плавокоси, главно

боравиште источни део Балканског полуострва), о Илирима

(припада]у помадима, крепу се од Источног мора до Индоле; се
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диште јужне обале Источног мора; светле су коже и косе, доли-

кокефални), о Скитима (високи, црномањасати; у старом веку

налазили су се у северозападним деловима Б. п.), о Хеленима

(прва предања их помињу као становнике Пелопонеза и околних

острва до малоазијске обале; имају црвенкасто-плаву косу, пла

ве очи, дугуллсту главу). Око 370. пре н. е., Келти су дошли у

северне делове Босне и Србије, затим продиру Римл>ани. Рим-

л>ани и Хелени боре се против Илира. Римска власт је најпре

била ограничена на Далмацију, а тек у I веку и. е. Римљани

су освојили велики део уједињен као Илирија (подељена на

Далмацију, Панонију и Норик). V V веку, по пропасти Римског

царства, на Балкан продиру Готи. После пропасти готске државе,

Балкан је потпао под византијску власт. У првој половили VI

века појављују се Словени, а до краја VII века окончавају се-

обу. Словени, који су већ били расно измешан народ, на Бал-

кану се мешају с Готима, Келтима и Трачанима. Остатке ста-

робалканског становништва, Словени су асимилирали и начи

нили расно-етничку масу са словенским обележјем из које се

развио „народ Србо-Хрвата". На територији те етничке масе

било је додира са Албанцима и Румунима, по градовима више

са Грцима и Цинцарима, а изузетно са Османлијама и мусли-

манским Арнаутима и Јеврејима.

296. Куленовић, Хакија Ш.

Национална свеет динарских Муслимана. — Н. С, 1940, књ. 1X1, бр. 3,

стр. 196—202.

„Наше верско јединство с Турцнма [динарским Муслимана] и

потчпњеност оријенталној култури, насупрют расној и нацио-

налној подвојености и периферном географском положају об

ласти коју настањујемо утицало је код нас на развитак ори-

јенталног менталитета на подлози најчистијих динарских мен-

талних карактеристика." На формирање посебне етничке трупе

динарских карактеристика утицала је поред наведеног и ве-

ковна феудална власт. У оквиру саме етничке групе разликују

се класе: бегови, слободни сељаци и муслимански кметови.

„Иако има у историји нашег народа примера високе националне

свести и патриотизма муслиманске вере" о којима говори М.

Вукићевић у књизи Знамениты Срби и Муслимана, у муслиман-

ским и крајишничким песмама сачувана су супротна сведо-

чанства, она која говоре о братоубилаштву и насиљу. Пресу-

дан је био утицај Турака на исламизоване Словене који су

ширећи веру — ислам, уносили националну заблуду о припад-

ности турском народу и привржености турској држави. Буђе-

ње националне свести примећује се у XIX и почетком XX века

појавом бројних муслиманских књижевника. Они су углавном

објављивали своје радове у „Бехару" који је у приличној мери

водио антиерпску кампању. У намери да сузбије ширење на

ционалне нетрпељивости, Осман Бикић је основао „Гајрет".

Овај часопис је штампан на оба писма. Такође је покренуто

културно-просветно друштво „Гајрет", којем су аустријске вла

сти забраниле рад јер им није било у интересу буђење нацио

налне свести босанско-херцеговачких Муслимана. Тако се сада

тежиште пренело на школе, и на средишта културно-просветног

буђења, Београд и Загреб. Куленовић сматра да ће буђење на

ционалне свести ићи спорије јер је национализам једно убеђење,

„али не веровање и осећање из кога би се црпла снага за жи

вот", и стога што се тај пронес не преноси из породице у живот

... и школу већ обратно.

http://www.balcanica.rs



480 Ва1сашса XV

297. Куленовнй, Хаки)а

ДрVштвени и кмлтурни преобража) Муслимана. — Н. С, 1941, кн..

ЬХП, бр 6, стр. 457—465.

У психичком профилу динарског Муслимана и динарског не-

муслимана постели другостепена разлика. Док су динарски

Словенн примили хришйанство и хришйанску културу било

са Истока или Запада, код динарских Муслимана водила се

борба ова два утица^а. Борба ]е завршена победом богумила,

а преко н.их ислама и исламске културе. У друштвеж)) струк-

тури динарских Муслимана разлиновали смо кметове (они сно

се сав терет аграрног система), бегове (насел>ава]у вароши и

касабе), балщ'е (баве се землюраднюм, войарством и сточар-

ством; села су им збщ'еног типа; веома ]е различена ткачка и

Йилимарска сеоска радиност), занатлще (кузуншце, терзще,

Йурчщ'е, туфегцщ'е; временем ишчезава^у). Интелигеншца ди

нарских Муслимана може бити духовна и световна. Рани)е \е

школована у турским школама, а каешце у Аустро-Угарско).

298. Кулиший, Франо

Неколико дубровачкщех покладних щесама из XVI вщека, за штам

пу приредио Петар М. КолендиН. Дубровник, Српска штампарща

1906. — 1906, кн.. XVI, бр. 10, стр. 794—795.

Кулиший у уводном делу претпоставлэа да су покладне песме

уведене у време вейих трзавица меЬу дубровачком властелом

1483, 1486, а меЬу народом 1474, 1479. Било ]е и патриотских

песама; оне би за извор могле имати и италщ'анске песме ове

врете.

299. Лапчевий, Драгиша

]ован ЦвщиН: Балканско полуострво и ]ужнословенске државе. Ос

нове антропогеографще. Кн>ига прва. Са 49 карата и скица у тексту

и са 7 карата и 58 фотографща изван текста. Превео с француског

Б. Дробн>аковип. Државна штампарща Кралевине Срба, Хрвата и

Словенаца. Београд 1922. — Н. С, 1922, кн.. VII, бр. 3, стр. 207—214

Приказ кььиге у коме се истиче Цвщ'ейева концепци)а антро

погеографще, потврЬена резултатима са терена. ЦвщиН схвата

антропогеографщу као на]пресуднщи чинилац у етнографши.

етнолопци и социологами. Не ман>е су важни исторщеки и

сощцални чииноци. Напомшье се да }е утица^ географске сре

дине вейи на оне л>уде ко;)и непосредно зависе од природе,

л>уде на нижем ступн>у културе. Цви^ий ]е уочио и културне

по]асеве Балканског полуострва.

300. Лапчевий, Драгиша

Пол>ска привреда у народным пословицами. — Н. С, 1925, кн>. XIV,

бр. 6, стр. 478.

Белешка о кн.изи М. Вла.]инца у кодо су пословице распоре-

Ьене по радшама и врстама.

301. Лоренц, Борисав

О почецима вере и другим етнолошким проблемами (Од др 1ована

ЕрделановиНа. Издание Српске кралевске академще наука 1938). —

Н. С, 1940, кн.. ЬХ1, бр. 5, стр. 385—387.

Приказ кн.иге ко]°а нма за предмет религщу и мапцу, бога и

душу, дух и духове. Кн>ига ]е написана као одговор на поста-

шьене теори)е прамопотеизма или првобитног зеднобоштва као

облика намстарще религще.

302. Малеш, Б.

Цигани на Балкану (Ещёпе РШага", Ьев Ты&апез он ВоИе/тепз,

Сепёуе, 1932). — Н. С, 1933, ХЬ, бр. 7, стр. 476—477.

Приказ кн.иге ко]а се бави антрополошким проучаван>ем Ци-

гана па Балкану: румунских, турских, бугарских, татарских,

ерпских и маЬарских. Малеш сматра да се на основу изиетих
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антрополошких мерења не може показати права слика расне

пипадности Цигана. Потребна су детаљна истраживања да би

се донекле утврдило колико су се Цигани променили под ути-

цајед укрштања, физнчке средине и промене.

303. Марјановић, Милан

Наши исељеници у Суеверно] Америци. — Н. С, 1926, кн>. XVII, бр. 7,

стр. 535—542.

Дати су статистички подаци о броју исе.ъсника прве и друге (та-

мо рођене) генерације. Наводе се начини на које исел>еиици

чувају националне особености. Битна је улога цркве, школе,

певачких друштава, драмских дружина и новина да би се очу-

вало сећање на домовину.

304. Матић, Светозар

Душан Бо/осављевић, Антолошја пародне лирике. Ужице 1919. —

Н. С, 1920, кн.. I, бр. 1, стр. 77—78. # С. М.

Приказ књиге која садржи 72 одабране песме из Вукових

збирака (I—V књига). Приређивачу се замера због дотеривања

песама: изостављање појединих стихова и турских речи.

305. Матић, Светозар

Одабране српске народне песме (уредио Ј. Зреић). — Н. С, 1922,

књ. VI, бр. 2, стр. 160. # С. М.

У збирци се налазе песме које нису народне, али и народне су

понегде неуатентичне: изостављена су нека веровања, а српске

речи замењиване турским.

306. Матић, Светозар

Теории народног епа. — Н. С, 1931, кн.. XXXIII, бр. 6, стр. 437—447;

бр. 7, стр. 509—515.

Аутор не одбацује у потпуности тврћење да је песникова лич-

ност утопгьена у народној маси. О песницима се може понешто

сазнати и зато што гуслари и хајдуци нису само преносиоци

већ и творци. Књига се састоји из два дела: Слепи гуслари и

Хајдуци. Сматра се да су гуслари заслужни за одржавање и

ширење епске песме; постојала су и еснафска удружења гу-

слара — начин да се одрже; познато је да су гуслари били и

уходе. Хајдуци не само што су певали песме него су их и ства-

рали јер је песма за њих била забава, разговор. Шаблонски

завршеци песама упућују на ауторство.

307. Матић, Светозар

Герхард Геземан: Нова истраживања о народном епу у Вардарској

бановини. — Н. С, 1933, кн.. XXXIX, бр. 1, стр. 70—71.

Приказ Геземанова чланка који је објављен у „Гласнику Скоп-

ског научног друштва", св. 11 за 1933. Износе се појаве које су

уочене при теренском истраживању по Македонији (Скопје, Би-

тољ, Белее, Дебар). Говори се о методу рада који би требало

примењивати у испитивању генезе и развоја ерпскохрватске

епике.

308. Матић, Светозар

Стара књижевност према народно/ песми. — Н. С, 1936, књ. Х1ЛШ1,

6, стр. 433-^37. # С. М.

Основно питање на које се настоји одговорити јесте питање

зашто нема помена о народној песми и писаној књижевности

од XIII до XV века. Сматра се да о њој није писано зато што

је схватана као проста забава. Црквена књижевност је инспи-

рација народној, преузима од ње мотиве. На пример у неисто-

ријском циклусу, у циклусу о Немањићима и косовском ци-

клусу.

309. Меденица, Радосав

Др. Дим. Буровић: Народне умотворине (Геца Кон Београд 1931). —

Н. С, 1931, књ. XXXIV, бр. 4, стр. 316—317. # Р. М. А.
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Приказ К1ьиге кс^а ]е намелена деци, али ко]а ]е оценена као

промаша] ]ер садржи многе дефиницще и писана }е неразум-

л>ивим ^езнком.

310. Меденица, Радосав

Вшиььикева и наша старинска народна пссма. — Н. С, 1935, кн». ХЬУ1,

бр. 7, стр. 496—507.

Код Вишнъийевих песама разлику]емо оне ко^е ^е он прихватио

и оне ко^е ]е сам испевао. Анализира]у се песме ко]е ^е он испс-

вао; као на^бол»а оцен»у)е се Почетак буне на дахще.

311. МилиЬевиЙ, Андрща

Ртреу&у к розпдт Ьазтскё бтпозй Зщ&пейе Каррега 'ро<^аVа йг

2ап Нгг]&. V. Ргаге, 1811. — 1911, кн,. XXXII, бр. 2, стр. 153—154.

Приказ юьиге С. Капера, знача.)ног преводиоца наших народних

песама на немачки и чешки. УпореЬузуЬи оригинале песама с

преводом, аутор приказа ]е констатовао да ]е Капер многе пе

сме препричао или препевао исувишс слободно.

312. Мило^евип, Б. Ж.

1ован Цвщип — Научна развитак и особине. — Н .С, 1937, кн». Ь,

бр. 2, стр. 117—120.

Истиче се Цвщипев рад на проучаван»у народног живота, а по-

себно проучаван»е психичких особина становништва у разним

областима.

313. Милс^евиЬ, М. Б.

Неколика проматран>а о етнографщи македонских Словена. Написао

Др. 1. ЦвщиЬ. (Прештампано из „Дела", Београд 1906). — 1906, кн.. XVI,

бр. 7, стр. 550—553.

Приказ чланка I. Цви^иЬа у коме се истиче да ЦвиргЬ као и

грчки писци Г. Г. Казазиз и Кербеци убрала скопску и тетовску

облает у Стару Србщу. Напомшье се да македонски Словепи

нема^у осепан>е народности. Име Бугари не означава народносг

него л»уде простщег начина живота. За лингвистичке анализе

да ли ]е словеиско станов!шштво Македонке ерпско или бугар-

ско нема довол>но поузданих података.

314. Мш^евиЬ, Милосе

Гусларска утакмица у Београду. — Н. С, 1927, кн». XXII, бр. 7, стр.

548—551.

Гусларско друштво „Српско коло" основано ]е 1923. у Али-па-

шииом Мосту код Сара]ева. Друштво ]е приредило гакмиченл

гуслара: прво 1924. у Алипашином Мосту (такмнчари су били

из сара^евске, мостарске и дубровачке области); друто 1925. у

Сара]еву (такмичари су дошли из целе земл»е). ТреЬе такми-

чен»е ]е одржано у Београду са предтакмичен»ем у Сара^еву.

Истиче се да ]е сваки од гуслара имао сво] начин гусланъа, кодо

^е условл»ен размаком препцу при ставл»ан>у на жицу.

315. Мило^евип, Мшкуе

Владимир Р. ВорЬевип и пегое однос према народном музинком благу.

— Н. С, 1938, ки». ЫЧ, бр. 8, стр. 548—554.

МеЬу на]знача.)1пца мелографска остварен»а В. БорЬевиЬа убра-

]а^у се Народна певанка, Српске народно мелодще, кн». I, и

Мелодще из ]ужне Србще, кн». II. Знача]ан ]е н»егов рад на

сакупл»ан»у и описиваау народних инструмената и итара.

316. Мшто]евип, Милосе

О типу народних мелодща 1ужне Србще по н>ихово] изражено] снази.

— Н. С, 1939, кн». ЬУ1, бр. 6, стр. 441-^46.

Нашу народну музику карактерише дон»и ело.), клица словен-

ске особености, доказ расног ^единства, и горн»и слоз ко]и ]е

диференциран. У формиран»у горн»ег сло]а ^ужносрби^анскиx

мелодика знача^ан ^е елеменат орщенталног. Мелодща ^е симе
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трично раЬена: делена у делове, фразе, периоде на бази истог

облика такта и истих тра]ан>а.

317. Милутиновий, Сава

Косовска легенда. — Н. С, 1940, кн.. ЫХ, бр. 4, стр. 257—264. Косовска

легенда добила сво] пун израз у XVII веку; тада су певане песме

о леним зунацима. Исторщски догаЬа] ^е оно што ]е узето из

истори)е, а остало ^е надограЬивао народ, открива]уйи стан>е

духа и схватаььа вредности света.

318. МирковиЬ, Никола

]едан занимлив прилог \угословенско\ фолклористици. — Н. С, 1932,

кн.. XXXVII, бр. 5, стр. 375—377.

Белешка о студии Начена Ше,)танова о бугарско] сексуално]

филозофц)и изражено] у народним умотворинама („Филозоф-

ски преглед", бр. 3, стр. 32). Да^е се граница географске распро-

стран>ености области на]карактеристични]е „сполне маште". По

лази од псовке, народне песме и трагова у прието]ним пес.мама,

истичуйи да се без познаваша еротских схватан>а бугарског на

рода не може схватити ни ььихова карактеролопца.

319. Мирковий, Никола

1едан прилог карактерологщи бугарског народа. — Н. С, 1933, кн>.

XXXIX, бр. 1, стр. 67—71.

Аутор приказа истиче да се у заюьучном делу студще Н. Ше^-

танова Духъть на отрицание у Българина („Филозофски преглед",

IV, 1933) наглашава да би бугарска национална филозофща тре-

бало да се израЬу]е на темел»у снага ко]е извиру из радости

народне сексуалне филозофи^е. Негативно обележ]е карактера

Бугарина огледа се у узречици „бугарска посла". У географском

смислу разлику^у се негативизам равничара (апатита) и нега-

тивизам планинаца (револт против свега и свачега). У форми-

ран>у негативног карактера има]у различит удео друге народ

ности: влашко-цинцарска (подмуклост), циганска (вероломност),

]евре]ска (матерщализам) и ]ерменска (хохштаплерство).

320. Мирковип, Никола

1едан балканистички зборник. — Н. С, 1935, кн.. ХЫУ, бр. 2, стр. 152—

158.

Белешка о покретан>у часописа »Кеуие т1егпа1:юпа1е йев ё1ис!е8

Ьа1кап^^ие5«. Часотгис излази од 1934, изда]е га Институт за

балканолопц'у, а уреЬу]у П. Скок и М. Будимир. Прва свеска

доноси чланак В. Ча]'кановипа 1една давна словенска ба\ка код

Византинаца, Е. Шнева.)са ТуЬи утицами на обичаме Србо-Хрвата,

Т. Капиодана Игра с кашичицама код Руса, Словена и Арбанаса,

С. Стефановийа Легенда о зидан>у Скадра и Д. Костийа Истори)-

ска личност Милош Обилип.

321. Мюьковий, Бранислав

„Српске народне приповетке". — Н. С, 1929, кн.. XXVII, бр. 8, стр.

640—641. # Б. М.

Приказ кн.иге В. Ча,)кановиЙа ко)а )е поделана на седам група:

приче о животин>ама и басне, ба.1ке, мушке приповетке, веро-

ван>а, приповетке кратке вейином шалдгое, скаске, легенде. При-

казивач скрейе пажн.у на предговор у коме се разматра]у по-

рекло наших приповедака (утица] грчко-арбанашки у Србищ

и Црно] Гори, немачки код Словенаца и Хрвата, маЬарски у

Во]водини") и однос измеЬу песама и приповедака. ТакоЬе се

оеврйе на веровала, кумство и побратимство, српске демоне и

виле, крено име, те на место ових мотива у приповеткама.

322. Мн.ъковиН, Бранислав

Две кн>иге народних песама. — Н. С, 1930, кн.. XXX, бр. 3, стр. 226—

229.
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Приказане су кн>иге Новице ШаулиЬа Српске нардоне тужба

лице (101 пример) и Српске народне песме (113 примера). На-

помшье се да су песме варианте песама ко]е ]е забележио

Вук.

323. Ми.ъковиЬ, Бранислав

Зборник ]унанких епских песама. — Н. С, 1931, кн>. XXXIII, бр. 7,

стр. 536—539.

Зборник ко,]и се приказе садржи 170 народних песама, лепих

али и слабщих варщанти. Уредници и писци предговора су

П. ПетровиЬ и В. Витезица, а ]ош два предговора написали су

Л>. Сто]ановиЬ и Н. Т. Петровип.

324. МшьковиМ, Бранислав

Наша народна поезща. — Н. С, 1930, кн.. XXXI, бр. 7, стр. 536—537.

# Б.М.

Приказ кн>иге у ко^ се више разматра]у дотадашн>а истра-

живап.а него што се да]у новине: писано ^е о постанку народне

песме, сакушьачима, подели песама . . .

325. МитиЬ, Милан

Др. Нико ЖупаниН, Систем историйке антропологще балканских на

рода. Београд 1909 (Из „Старинара" за 1907—1908. годину). — 1909, кн..

XXII, бр. 12, стр. 944—950.

Истиче се да ^е основни задатак Жупанипеве студите да утврди

физички развод и уза^амност утицада народа прошлости и са-

дапыьости „Балканског полуострва: Илира, Хелена, Новогрка,

Арбанаса, Срба и Бугара. По Жупанипевом миш.ьегьу могао би

се поставити физиолошки закон односа народа према времену,

у физичком смислу „Столепа могу измени™ физис и психу на

рода". Физичка промена народа не значи и промену расе. У

доба Перикла, у Босни (око Ромашке) живео ^е народ дуге

лобаьье, док ]е бракикефалан елеменат био у ман>ини. Претпо-

став.ъа се да гласиначке долихоидне лобале припада]у Илпри

ма, носиоцима културе гвозденог доба. Заюьучу]е се да су Или-

ри припадали ксантодоликефалИи, а по ^езику су били индо-

еврошьани. У трепо] глави расправл>а се о Арбанасима ко^е

карактеришу кратка округла лобан>а, тамна комплексна и ви

сок узраст. У ггравцима према насел>има тугословена, Арбанаси

су нижи и светлще комплексное. У четвртоз глави се расправ.ъа

о физиоантрополошком и .{езичком упореЬен>у античких Илира

са Арбанасима. Ксантодоликефални Илири су се од халштат-

ског доба до данас променили у округлоглаве и тамнокосе Ар-

банасе. Узроке овим променама не треба тражити у Хеленима,

Трачанима, Келтима или Словенима. Новогрци представл^у

контраст сводим прецима ко]и су се одликовали долихоидним

лобан>ама и светлом комплексном. Према Жупанипевом мнш-

л.етьу, Срби су се населили у два наврата у VI и VII веку. Бу-

гари су детагьно проучени што се тиче антрополошких меренл.

Североисточна Бугарска има на^маьье л>уди плавог типа, што ]е

последица додира са монголским народима. Становништво за

падне Бугарске и западне Македониое приближава се Србима.

Заюьучуое се да су Илири, Грци и 1угословени изгубили плаву у

корист тамне комплексное и дугул>аст облик лоба>ье.

326. МитровиЬ, тереми]а

Тужбалица у светско] кн>ижевности од Еощслава М. Бмрика. — Н.

С, 1940, кн.. ЬХ1, бр. 3, стр. 382—384.

Приказ кн>иге у ко.^ ]е дат исторщски раэво] тужбалице. Она

^е одувек имала два непр1цател.а: власт и схвата1ье да култур-

ном човеку не приличи да гласно изражава бол. У стиховима и

мотивима открива се снага тужбалице; лена особеност открива

се и у мелодищ и ритму.
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327. Михайлович, Иван

Народна поезща (Павле Поповик, На\нови\и радови о нашо\ народ

но] поезщи, Београд 1932). — Н. С, 1932, юь. XXXVIII, бр. 8, стр.

638. # Ив.

Осврт на преглед радова о нашо] народно] каижевности ко]'и

]е сачинио П. ПоповиИ. По н>еговом мишл>ен»у, на^бол>и су ра

дови 1. Продановийа Наша народна кн>ижевност, Г. Геземана

Ерлангенски рукопис и Хасанагиница, Н. Банашевийа Епске

песме 1ужних Словена и .Гакобсонов рад Прилози компаратив

ном проучаван>у словенског десетерца.

328. Мокран>ац, Стеван

Српске народне песме и игре из Левча. Предговор Ст. Мокран>ца. —

— 1902, кн.. VII, бр. 3, стр. 216—227.

Одговор Стевана Мокран>ца на реферат Г. Локсимовипа у коме

побила примедбе козе су му учшьене.

329. Москов.ъевиК, Милош С.

Приказ К1ьигс ко]а говори о Л ужни.м Словенима. Посеона пажн>а

]е обращена меЬусобном односу Словена и н>иховом односу пре-

ма суседним народима. Дати су важтци етнографски стати-

стички извори за по]едине Словене и кратки статистички подаци

направл>ени према на,)нови)0] документации.

330. Московл>евип, Милош С.

Проф. Т. Д. Флоринскш: Этнографическая карта Западного Славянства

и Западной Руси. Кгевъ 1911. — 1912, кн.. XXVIII, бр. 3, стр. 232—235.

Негохс ЪаНайз о{ Зеппеп—ТгапзШеа" «и/о еп&1. уеПе Ьу Сеог§е Кара1

Ыоуез апй Ьеопага" Васоп. Воз1оп 1913. — 1914, кн>. XXXII, бр. 4, стр.

318—319. # М. С. М.

Преводилац ]е користио преводе С. Стано]свиЬа, а препеве ^е

направио Л. Бе^. Песме су углавном узете из Вукових збирака

и Прегледа српске кн>ижевности П. Половила.

331. Недел.ковнЬ, Душан

Бугарин као симбол у наша/ народно] лирско] песми. — Н. Н., 1925,

к». XVI, бр. 5, стр. 366—372.

Анализом песама 1ова чобанин и Бекар Мара и Пера Бугарин

долази се до заюьучка да Бугарин у српско^ народно] песми

представлю симбол чулности, личног интереса и егоизма. На-

родни песник ]е тиме изразио ]едан део свога схватааа бугар-

ског народног карактера и осведочио с^е познаван>е бугарске

народне типичности, подвлачепи ^едну кену црту.

332. Недел.ковип, Душан

Сунчева сестра и добар ]унак. — Н. С, 1928, кн.. XXV, бр. 4, стр.

342—348.

Милош Бурип у студдци Мит о сунчево/ сестри заюьучузе да

су тужни Словени открили у сунчево] сестри стварност до ко^е

лудско сазнан,е не може допи. Народ сматра да човеку юце

дато да спозна савршену лепоту. Неделжовип заступа гледиште

да зе та савршена лепота достижна одабранима, нпр. добром

Зунаку ко.)и ^е сам надвисио природу.

333. Недел>ковий, Душан

„Изабелина бо\а" у нашо] народно] поезщи. — Н. С, 1931, кн.. XXXIII,

бр. 1, стр. 41—43.

Изабелину бсцу (сиво-жуту) добщ^у кошул>е печалбара ко]'и су

одво.)сни од сво.)их драгана. Носе само ]едну кошул.у ко]а вре-

меном посиви и пожути; кошул>а такве бсце ^е симбол верности.

У бро^ним песмама налазимо потврду за ово гледиште.

334. Недел>ковиЬ, Милорад

Прилози проучаван>у виолентног типа. — Н. С, 1922, к». VI, бр. 3,

стр. 197—203; бр. 4, стр. 279—285.
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Подстакиут студиюм тована Цвщийа о виолентном типу дн-

нарских Срба, м. Недел>ковип ]е написао ова] чланак. Код вио-

лентних тигюва наилази се на велику сличност са случа]ем де-

лирщума пнтерпретацик. Симптоматични су н>ихов еготизам,

хипертрофирана самосвест, необуздана амбициозност и претен-

циозност, затим претерана осетл.ивост и ограничена моп само

критике, неактивност, болеона концентрисаност на ]едну тему.

Виолентни типови и оболели се разлику)у по ремизы. Виолентан

тип се срепе у области динарских планина. Узимадупи сумарна

знан>а из етнопсихолопце, ова^ тип ]е карактеристичан за пла-

нинске и топле пределе. У етиолопцу виолентности могли би се

убро]ити следепи елементи наследства; спол>ашн.и фактори, те-

жак живот брЬана и жарка клима.

335. Ораховип, Степан

Време постанка косовске поезще. — Н. С, кн.. XXXVII, бр. 2, стр.

107—119; бр. 3, стр. 196—203.

Према духу ко]и одражава]у претпоставл>а да су песме косов-

ског циклуса настале крадем средлег века. Аутор поставлю гра

нице од 1389—1492. ]ер се у XVI веку мен^цу историкке и кн>и-

жевне прилике. Слнчно гледиште имао ]е и С. Новаковип.

336. ПавловиЬ, Виктор

Нова талщанска збирка ерпских и хрватских народних песама. —

1913, к». XXXI, бр. 11—12, стр. 939—945.

Щетро Касандрип ]е об]*авио превод наших песама 1884, а 1913.

]е штампао другу эбирку допун>ену са седам нових песама пре-

певаних у десетерцу. Пре лега ]е наше песме на итали^ански

преводио Томазео.

337. Павловип, Лепосава

Песме живота и смрти у народно] песми. — Н. С, 1940, кн.. ЬХ1,

бр. 2, стр. 106—109.

Напомин>е се да ]е словенски утица] видан на румунску на-

родну песму. У румунским песмама се осепа дух за^едништва

румунских сел>ака* а преовлаЬу]'е тон побожности или лиризма.

Обреди има]у знача.)ну улогу у животу, па и у песми; то су

врацбинске песме* тужбалице и божанске химне. Границе смрти

нису ]асно изражене, мисао их са лакопом спада.

338. Павловип, Лэубомир

Нов тип насела. — 1905, кн.. XIV. бр. 5, стр. 352—367.

Цмципевим типовима села (старовлашко, власинско, скопско,

мачванско, читлучко) додаде се и .ъишки или башки тип села

коди се срепе у колубарскод' области, уз ток реке Л>ига до реке

Башке.

339. Петравип, Анте

]ужнословенске народне щесме и п]еван>е о Матщу Корвину, кралу

Угарске. — Н. С, 1933, кн.. XXXIX, бр. 2, стр. 157—158.

Приказ рада Бартоломеда Калвина / сап(г ророХап з1аУ1 е 1а $а%а

(И МаИга Сог\ппа. Истиче се да Корвина проучаваду на основу

песама Штрекел>евог зброника. Словенци су поза|мили лик кра-

1ъл Марка и Мати]е Корвина ,па су у личности измешани у ело-

венско] епици.

340. Петровип, Петар Ж.

Ватра у обича}има и животу ерпског народа (I, Српски етнографски

зборник, кьь. ЬХУ). — Н. С, 1930, кн.. XXX, бр. 2, стр. 148—153

Приказ студите С. Тро.1ановипа. Поздравла се напор, али се за

мера због неких заюьучака и претпоставки: непрецизно одреЬен

географск] положат неких села; веза измеЬу Сунца и ватре.

341. Петровип, Растко

Народна реч и генще хришНанства. — Н. С, 1924, кн.. XIII, бр. 7,

стр. 526—538; бр. 8, стр. 599—614.
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Наш народ зе у току различитих епоха историке подлегао раз-

личитим генищма хришпанства, црпеЬи из овога час мотив све-

иаете, час мотив бола, симболичне мотиве Страсне недел>е и Гол-

готе и наз'зад смисао апокалипстичног надахнуЬа, чуда и прео

бражена. Наше народно песништво низе ни исюьучиво хриш-

панско ни митолошко, з'ер уколико з'е народни певач бивао ин-

спирисан хришпанством, он никад низе имитатор црквене или

хришпанске поезиз'е. Хришйанство з'е у Мало] Азиз'н, у Анти-

охизи, Египту, где му з'е била колевка, живело доцшце свозим

мистеризама као некад друге многоброз'не тамогшье религиз'е,

али з'е за Европу значило нову и заз'едничку цивилизациз'у.

342. Погодин, Александар

Српски превод финског народног епоса. — Н. С, 1935, кн>. ХЬУ1,

бр. 7, стр. 547—550.

Критички приказ превода I. Чаз'кановипа Калевале (Хелсинки

1935). Садржи првих 25 песама у предговору. Погодин се залаже

за естетску анализу дела, истичупи да би дело требало проучити

компаративно, историз'ски и филолошки.

343. Погодин, Александар

]една Пушкинова прерада српске народне песме. — Н. С, 1936, кн>.

Х1ЛХ, бр. 3, стр. 222—223.

Истиче се да зе Пушкин ценно наше народне песме; неколико

песама \е превео и обз'авно у кн>изи Песме западных Словена.

Песму Когъ се срди на свог господара (Вук, I, 374), Пушкин з'е

прерадио зер му се чинило да се она веома разликуз'е од руске

народне песме, али з'е задржао исту метрику (зеданаестерац).

344. Погодин, Александар

Превод „Слова Игорова". — Н. С, 1939, юь. ЬУШ, бр. 6, стр. 380

Осврт на превод коз'и се поз'авио у време кад з'е француски

паучник Андре Мазон посумн>ао у аутентичност овог дела и у

време н.сгопог нос ганка. Шазковип зе истомшшьеник руских па

учника ко]и се не слажу са Мазоновом хипотезом.

345. Поповип, Владета

ТоШ т 8егЫа. Прееп РеазаШ Та1е$ ТгапвШей 1п ЕпфвН Ъу С. Сгап1.

— Н. С, 1930, юь. XXX, бр. 3, стр. 238.

Приказ енглеског изданьа козе садржи 15 приповедака узетих из

Вукових зибрака. Излазак све кььиге забележен з'е у »ТЬе Т1те5

ЬИегагу 8ир1етеп(« уз похвалу.

346. Поповип, Душан

Психичке црте Цинцара (Грка). — Н. С, 1927, кн.. XXII, бр. 4, стр.

249—257.

Цинцари су имали основне способности добрих трговаца, али

оно што се за н»их обично везуз'е зесте тврдичлук. Материзали-

стичка схватан>а унели су у верски живот и цркву. Они нису

напуштали свозу веру, нису се исламизовали. Побожни и веома

патризархални, много су држали до црквеног церемониз'ала.

Код 1Ы1\ зе веома развиз'ен култ Св. Димитриза и Св. Констан

тина, а у ман>оз мери Св. Наума и Св. Параскеве. Од вепих све-

таца поштузу Св. Атанаса, Св. Николу, Св. тована, Св. Георгиза

и Св. Михаз'ла. Желели су да буду сахран>ивани у црквама. Н>и-

хови грюбови су били обележени скупим крютовима и плочама

зер су хтели да оставе траг иза себе. Цинцари су знали многе

Зезике, измеЬу осталих грчки, арнаутски, српски. ЬЬихове нега-

тивне особине (ограниченост, себичност, цинизам) чинили су да

се стиде свог имена и да га се одричу.

347. Поповип, Душан

Одметане у ха)дуке. — Н. С, 1929, кн,. XXVIII, бр. 6, стр. 446-^*52.

Расправлза се о мотивима одметаььа у хаз'дуке: вера и слобода.

Ман>е значазни мотиви су материзална корист, лични и тренутни
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разлози. У чланку се такоЬе говори о начину живота ха.)дука

према подацима из народних песама и предан>а.

348. Поповий, Душан

Наш народны живот. — Н. С, 1929. кн.. XXVIII, бр. 8, стр. 639—640.

Под овнм насловом изишле су две кяьиге Тихомира БорЬевиЬа

(Београд 1930). Прва кн>ига садржи чланке: Наши народны оби-

ча\и, Наши сеоски занати, Наша народна уметност, Наша на

родна ношн>а, Коса у 1ужних Словена, Наше старо оружие, Лзу-

дождерство, Конм и оруж]е као знаци положа]а и старешин-

ства. Друга шьига садржи чланке о браку и обичазима: Цели

бат, Брак, Доба за женидбу и удя/у, Ред при женидби и уда^и,

Чудновате л>удске чини, Куповина и отмица дево\ака, Лажни

младожен>а и ложна млада уместо правых, Дево\ачка невиност,

Сватовско гробл>е, Полигамща, Полиандрща, )една казна за

жене.

349. Поповий, Душан

Тих. Р. БорЪевиН, Наш народны живот, X, Београд 1934. — Н. С, 1934,

кн.. Х1Л, бр. 5, стр. 391. # Д. 3. П.

Приказ X кн>иге Наш народны живот ко]а доноси прилоге за

познаван>е живота Турака и Албанаца, затим прилоге о разним

обичарша нашег народа, нпр. Товщине ноНи, Кривычне празно-

верице, те Личности и прилике из Воеводине, Наыыонална мисао

ы н>ено шырен>е.

350. Поповий, Душан

С. Сезетапп: КиНиг йег ЗййзЫыеп (Ви1&апеп, ЗегЬеп, КгоаПеп, 31о-

юепеп) у: НапйЪысН йег КиИиг%езсЫсЫе. Пе{егип& 33. Акай. Уег1а%з-

%е$е11впаЦ АИгепаюп РозХйат 1936. — Н. С, 1937, кн.. Ы, бр. 5, стр. 393.

У ово] КН.ИЗИ су приказане географске и геополитичке основе

културе тужних Словена, победили културни позасеви (старо-

балкански). Приказане су и мигранте, турски елементи културе

на тадрану, среднюевропски, немачки културни по^ас.

351. Поповип, Павле

Црногорским кн>ыжевныцима. — 1901, кн.. IV, бр. 5, стр. 397—399; бр.

6, стр. 478—479. # П. П.

Позива]у се црногорски кн>ижевници да прикушъа]у пес.ме и

преданна о ^унаIшма Н>егошевих дела у ШНепану малом и Сло-

бодщады. Да]у се детал>на упутства за начин прикугиьанл.

352. Поповий, Павле

^. Памучына, Шаливе српске народне прыпов\етке. — 1903, кн». IX.

бр. 4, стр. 308—315; бр. 5, стр. 373—380.

Преглед сфавллних збирака „народног блага": пословица, за-

гонетака, песама и приповедака. После Вука, на сакушьан»у и

издаван>у радили су Атанасще Николий (две свеске), тован Во-

^иновий (збирка од 15 приповедака), клирици босанских фра-

ньеваца у Бакову (Босанске народне припов)етке) , БорБе Сте-

фановий (зибрка од 25 приповедака), Димитрще Алексий (шест

кратких приповедака), Коста Ристий и Васа Лончарски (десет

приповедака), Андра Гавриловийа (Из душе народне). На ша-

л,ивим приповеткама радили су Вук Врчевий (625 штампаних

приповедака), Милан Станий-Драгачевац (Српске народне песме

и народне приповетке, 1869, а 1862. Драгачевка — 37 кратких

приповедака), Мано^ло Кордунаш (38 приповедака), Лука Грйий-

-Б)елокосий (приче из Босне и Херцеговине) и т. Памучина (28

приповедака). Приказивач замера Памучинн што не наводи ода-

кле су приповетке узете. Анализом приповедака износе се за-

^еднички мотиви са приповеткама из других збирака.

353. Поповий, Павле

Из наших народних приповедака. — 1903, к». IX, бр. 5, стр. 353—362.
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Неки мотиви из наших приповедака су слични или идентични

са онима у делима светских кн>ижевника. Интересантно их )с

иаЬи и улоредити; нпр. мотиви из Млетачког трговца, погодба

Ша.]лока и Антони)а, преоблачеае Порщце и н>ено суБен>е, су-

ди]ина уцена Шаблона, налазе се у приповеци из Босне Драм

]езика (штампана у „Колу" 1847, уредник Станко Враз или фра-

т. Ф. тукий). Слични мотиви срепу се и у приповеци Србин и

нивутин. Мотив шуме из Магбета садржи Вукова приповетка

]една гобела . . . СреЬе се и у две народне песме Владимира Кра

сина. Ови за}еднички мотиви вероватно воде порекло од старог

за^едничког блага општеевропске среднювековне юьижевности.

Мотив из Магбета и мотив шуме, Шекпир ]е могао узети од

старог енглеског хроничара Холиншеда. Основни мотив из Мле

тачког трговца дошао ^е до Шекспира из кн>ига Сез1а Кота-

погит (1342) и // Ресогопе (Сез(а води од Далапапосовог романа

у стиховима). Та^ исти мотив ]е могао дойи у нашу приповетку

преко Сез1а Котапогит ко^у уе Матица Живковип познавао и

из н>е црпао приче за проповед. Преко аега или неког другог

католичког проповедника, та прича }е ушла у народ.

354. Поповип, Павле

Из наших народних приповедака, II. Волтеров „Задиг" и наше припо-

ветке. — 1904, юь. XII, бр. 6, стр. 1061—1068.

Мотив из Волтеровог Задига о анЬелу пустиньаку срепемо и у

нашим легендама и приповеткама. Пут тих предала до наше

кнлжевности не може се поуздано утврдити.

355. Поповип, Павле

Неколики списи о српским народним песмама. — 1907, кн.. XVIII, бр.

2, стр. 146—148. # П.

Потреби да се систематски изложи како су наше народне песме

примл>ене и пропрапене у свету одговориле су студоце М. Кур-

чина Баз зегЫзске Уо1кзНей юг йег йеШзскеп ШегаШг, Ье1р12{»

1905, и Петостопни (српски) трохе] (СКГ, кн>. XV, 1905), С. Ьи-

сегпа ГНе ЗМз^гзске Ва1айе Vоп Азап-ацаз СаШп ипй Игге

ЫасИЫШипё йигсН СоеХНе, ВсгПп 1905, М. Мурка Ше зегЪосгоаН-

зеке УЫкроезхе Ы йег йеШзскеп ЫХегаШг, АгсЫу Шг в1ау. РЫ1.,

XXVIII, 1906.

356. Поповип, Павле

Радови Б. Поливке. — 1907, кн,. XVIII, бр. 2, стр. 158. # П.

Признтаи истраживач паралела словенских народних припове

дака оеврнуо се на юьиге Ф. Лоренца З^етпггзске ТехХе, 1906

(2еИзслпг1 йез Vеге^п5 Шг УоНсзкипйе ш ВегИп, 4, 1906), и А.

Мазера Киззгзске Уо1кзпгагзскеп, 1906 (АгсЫу Шг з1ау. РЫ1., II,

III, 1906), Поливка ]е такоЬе сфавио приказ збирке пословица

Русина ко^е ]е сакупио Иван Франко (АгсЫу . . .).

357. Поповип, Павле

Светислав Стефановик, Приповетка о девощи без руку (реферат у

„Делу", 1906, за XII). — 1907, к». XVIII бр. 9. стр. 685—691.

Одговор П. Поповипа на критику гьегове стущце Приповетка о

девощи без руку. На Стефановипеву примедбу да ре прихватио

Сшшцеову поделу на два типа приповедака о дево.щи без руку,

Поповип }е одговорио да оста^е при свом документованом твр-

Ъен>у да на]комплетнизу приповетку са овим мотивом представ-

л>а француски роман из XIII века Манекина, ко]и ]е и извор

за нашу приповетку. На замерку да нц)е тражио извор у визан-

тц)скоЗ юьижевности, Поповип подсепа да ]е тема француског

романа византийка, али да ^е у среднем веку имала двадесетак

обрада, па према томе припада среднювековно] кн»ижевности.
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358. Поповип, Павле

Преглед народна кн>ижевности. — 1907, кн>. XIX, бр. 2, стр. 108—

—113; бр. 3, стр. 190.

Под народном кшижевношпу подразумеваду се: поезда (лир-

ске песме, обично у десетерцу са обшьем мотива; епске песме

дугог или кратког стиха; опеваду сличне мотиве, а разлпка ]е у

дужини стиха) и проза (женске приповетке — гатка и ба^ка —

и мушке). Садрже нове и интернационалне мотиве.

359. ПоповиЬ, Павле

Из наших народних приповедака. III. Шекспиров „Цимбелин" и на-

родне приповетке. — 1913, кн>. XXX, бр. 9, стр. 668—676.

У .(одном делу Шекспировог Цимбелина срепе и мотив опкладе

о верности жене, вероватно узет из Декамерона. Ова.) мотив

)о обраЬен у француском роману, шпанским драмама, италщан-

ским и маЬарским еповима, руским билинама, грчким песмама,

у нашим приловеткама (Правда не гине) и песмама (Ибрахим и

Марко, Марко КралевиН и Бура ГолемовиН, Луба ЗанковиН Сто

рона). Ова.) мотив ^е детально проучаван у светское книжевно-

сти.

360. Поповип, Павле

Из наших народних приповедака. IV. Барьер и наше приповетке. —

1913, кн,. XXX, бр. 11, стр. 835—843.

Предмет Биргерове баладе Леонора налазимо у немачко.) тра

дицией. МеЬутим, мотив о Леонори познаду скандинавска, швед-

ска, данска, енглеска, маЬарска, хеленска, римска, исламска и

дугословенска предан>а. Циклус о Леонори се изучава почевши

од 1773. године. Код нас су се тиме бавили И. Сазановип, Н.

АнЬус, М. Медип, т. Шишманов, Б. Поливка, А. Гаврилович и

В. Норовип. Павле Поповип разматра студите поменутих аутора

да^упи исцрпне податке, а затим анализира 14 вари^анти прича

о Леонори и дода]'е )ош 4 коде }е сам открио.

361. Поповип, Павле

Прилози за кгьижевност, ]език, историю и фолклор. — Н. С, 1921,

К1Ь. IV, бр. 1, стр. 66—70.

Белешка о осниван>у часописа на инициативу В. Чад'кановипа,

В. Коровина, М. Ивковипа, П. Стевановипа, Т. БорЬевипа. Дат

]е садржа) I кн>иге.

362. Поповип, Петар

Народно неимарство од А. Дерока. — Н. С, 1939, кн>. 1ЛШ1, бр. 8,

стр. 509—510.

Осврт на кн>игу кода д'е намсчьена студентима, али де корисна

и за паучнике код'и се баве народном архитектурой. Книга

садржи опис древних конструкции, димн>ака, намештада, гво-

здених предмета, керамике, вепином из брдских крадева око

Лима.

363. Потокар, Тоне

]акоЪ Ке1етта: Ва\ке ш рпрочейке 51о\>епзке%а ЦиАзЫа. — Н. С,

1931, кн,. XXXII, бр. 2, стр. 175. # Т. П.

Белешка о изласку из штампе юьиге кода доноси избор сло-

веначких бадки и приповедака. Колемина у уводу пореди слове-

начко и ерпскохрватско прозно стваралаштво, нарочито оно

обдавл^ено у Вуковим юъигама.

364. Потокар», Тоне

КосЬек-5а$еЦ: 31оу;еп$ке р^е%ОVО^^, ргШке от геки — Н. С, 1935, к».

ХЫУ, бр. 1, стр. 83—84. # Т. П.

Белешка о изласку из штампе кгьите кода садржи око 5.000 по

словица. Сакупили су их углавном Франц Коцбек и Иван Ша-

ше.ъ, предговор де написао В. Чадкановип.
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365. Потокар, Тоне

81сл>еп$ка Кгајта (2Ьогтк оЬ ре1паЈ81Штс1 охуићојеија, игаШ УИко

Ыоуак. ВеШпсг 1935). — Н. С, 1935, књ. Х1ЛГ, бр. 7, стр. 549—551.

Белешка о зборнику који поред културноисторијских чланака

доноси прилог географском познавању области (Светозар Или-

шић), Гласовје Цанкаровског дијалекта (Август Павел) и при-

логе о етнолошкој и језичкој подели Словенске Крајине.

366. Продановић, Јаша М.

„Кићине песме". — Н. С, 1924, кн>. XII, бр. 2, стр. 75. # Ј. М. П.

Белешка о изласку из штампе збирке народних песама које су

објављиване у „Кићи"; најбројније су обредне и обичајне. Уз

песме су дати подаци о крају одакле потичу, као и тумачење

непознатих речи н израза.

367. Продановић, Јаша М.

О женским народним песмама. — Н. С, 1925, кн>. XIV, бр. 2, стр.

119—122.

Чланак представља део раоправе која се штампа уз Антологију

женских народних несома. Аутор излаже о религиозном (хриш-

пански бог и свеци имају особине паганских божанстава; при-

сутни су сујеверје, трагови и мотиви из паганског доба; дубоке

побожности нема — бога моле да би се човеку нашао у невољи),

естетичком (посебно изражено у опису мушке и женске лепоте,

одећи и понекад природе), социјалном (мали број песама) и

моралном осећању (изражава се „примитивно и некултурно осе-

ћање одмазде и освете"). Нэпомшье се да је етнички моменат

у женским песмама важнији од етичког.

368., Продановић, Јаша М.,

Антологија женске народне лирике. — Н. С, 1925, кн>. XV, бр. 1, стр.

6*—70.

Одговор на Стајићеву критику Продановићеве Антологије („Ле-

топис Матице српске", март 1925). Продановић сматра да су

замерке неумесне.

369. Г1родаиови11, Јаша М.

Збирке народних песама. — Н. С, 1925, кн.. XIV, бр. 5, стр. 367—375.

Током 1923. и 1924. године изишао је из штампе већи број зби-

рака: Истарске народне песме (љубавне, дечје, сватовске и на-

рицаљке), Приповедне словенске народне песме (јуначке, леген

де, приповедне и песме о биљу и животгаьама), Блгарски народни

песни от Македонии (обредне, свадбене, љубавне, баладе, поро-

дичне, краће песме, хајдучке и слободарске), Српске народне

песме, I, Немањићи (издао Одбор за народну просвету Мини

стерства просвете), Српске народне песме (приредио Драгутин

Костић; садржај одговара првој књизи Вукових песама, али су

неке изоставл>ене, а унето је 14 нових) и Брентанове СНап1з

рориШгез ёез ЗегЬен (мушке и женске песме, у стиху и прози).

370. Продановић, Јаша М.

А. Н. Афанасијев: Руске народне приче за децу, превео Драг. Михај-

ловић, Загреб. — Н. С, 1925, књ. XV, бр. 6, стр. 478—479. # Ј. П.

Белешка о изласку из штампе збирке која садржи 18 прича.

Напомиње се да све приче нису чисто руског порекла, него и

општесловенског и индоевропског.

371. Продановић, Јаша М.

Двадесет народних приповедака. — Н. С, 1925, кн.. XV, бр. 6, стр. 472.

# Ј. П.

Белешка о изласку из штампе збирке коју је сачинио Андра

Гавриловић. Уз сваку приповетку наведена је напомена о мо

тиву и варијантама у стиху и прози.
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372. Продановий, таша М.

Из старых ризница. 1. Петнаест српских народных несома. Уредио Ве

селии Ча/кановиН, Београд 1925. — Н. С, 1925, кн>. XV, бр. 7, стр. 560.

Збирку ко]а се приказов саставио ^е В. Ча,)кановиЙ. Уз песме

се налазе биографски подаци о гусларима, коментари песама

и непотпун речник непознатих речи. Продановий примейузе да

у збирку нису ушле на]бол>е песме, пошто }е саставл>ачев кри-

тери)ум био морална страна песама.

373. Продановий, Лаша М.

СоШез з^адиез 1гаЛшХз раг /уал е1 Ненп а"Агтеп11ёгез. СепЫе 1926.

— Н. С, 1926, к». XVIII, бр. 4, стр. 312—314.

Приказ збирке словачких народних приповедака. Запажа се да

су многи мотиви за^еднички нашим и словачкнм народним при-

поветкама.

374. Продановий, таша М.

КиНине песме, збирка српских народних песама. Кн>ига друга. Из-

дан>е уредништва „Кипе", Београд 1926. — Н. С, 1926, кн.. XVIII, бр. 8,

стр. 624—625. # 3. М. П.

Белешка о изласку из штампе збирке ко]а садржи песме разних

родова. Запажа се да подела ни]е доследна, ]ер су за критери-

]ум истовремено узети садржа] песама, основни тон, дужина и

намена.

375. Продановий, таша М.

Ба}ке и гатке за младеж. — Н. С, 1930, к». XXX, бр. 3, стр. 206—210.

Белешка о издааима библиотеке „Нова зора": Омилене ба]ке,

Одабране ба\ке, Илустроване ба\ке, Одабране приче и Илустрс-

ване приче. Замера се због недоследности наслова.

376. Продановий, таша М.

Морална и хумана осепан>а у српско\ народно) поезщи. — Н. С, 1931,

к». XXXII, бр. 3, стр. 202—217.

Малобро.)не су народне песме у ко,)има се исказу]у морална и

хумана осеЙан>а — Давиле су се углавном онда кад }е требало

бранити домовину. Неке песме има]у за идеал правду, а тежау

ка н>о] као основни морални кодекс. У неким песмама ^е истак-

нуто хумано и релипцско осейанье (прашта се живот непри^а-

тел>у). Бро,)ни]е су песме у ко]има се кажн>ава]у греси и зли

поступци. УвиЬа се недоследност у кажн>аван>у, вероватно зато

што она и постов као животна истина.

377. Продановий, Заша М.

Самоубиство у народно] поезщи. — Н. С, 1931, кн>. XXXII, бр. 6, стр.

464—474.

тунаци епских песама односе се према смрти с презиром. У слу-

ча]евима кад се живот мрзи и презире, ]унаци завршава.]'у са-

моубиством. Ова^ мотив ]е чешйи у лирским песмама. .Гунаци

се уби]а]у због несрейне л>убави: кад ^едяо од драгих умре, кад

се раставл»а]у дво]е младих, када девону дазу недрагом или

младийа невол>еш>) дево]ци, када зедно од зал>убл>ених остав.ъа

друго. Наилази се и на самоубиство ма.)ке из родол»убивих и

верских разлога. Самоубиство се сматра грехом.

378. Продановий, таша М.

Психолошка опажан>а и логичка расуЬиванм у народно] поезщи. —

Н. С, 1931, кн,. XXXII, бр. 7, стр. 535—544; бр. 8, стр. 618—627.

У ово] студили су анализирани елементи психолошког у народ

ним песмама: снага туге и задовол>ства, последние .ъутнне и

гнева . . . наводе се поруке, изреке, праведна суЬевъа, пословично

изражена у народно] песми. Заюьучу]е се да се прави израз

народне мудрости налази у пословицама.
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379. Радовановип, Михаило

1угослави]а — Географско-статистичка и стнографска студща о бро}у

Срба и Хрвата. — Н. С, 1939, кн>. ЬУШ, бр. 6, стр 350—355; бр. 7, стр.

419-426; бр. 8, стр. 480-^87.

Статистички подаци о величини територще, брфу становника,

прираштад и вероисповести за 1921, 1931. и 1939. годину.

380. Радовановий, Михаило

Муслимани Босне и Херцеговине. — Н. С, 1940, кн.. ЬХ1, бр. 1, стр.

31—37.

У чланку се истине да су у Босни и Херцеговини извршена два

асимилациона процеса: исламизова1ье великог бро^а динарског

српског становништва и етничка асимилащ^а доселлних осло-

боЬених Турака ко^и су усвоили српскохрватски ]език, а очу-

вали ислам.

381. Радовановий, Михаило

Еволуцща етничких односа у Босни и Херцеговини. — Н. С, 1940,

кн.. ЬХ1, бр. 4, стр. 276—679.

У току новще еволуцще етничких односа у Босни и Херцего-

говини од 1910. до 1940, проценат православних Срба порастао

]е са 20,4% на 21,7%, а проценат муслимана ]е опао са 32,7%

на 31,2% због великог исел>аван>а мухацира у доба анексионе

кризе.

382. РадовановиЬ, Михаило

Становништво Дунавске бановине. — Н. С, 1941, кн.. ЬХП, бр. 5, стр.

384—389.

Дунавска бановина обухвата ]ужни део Баната, Бачке и Барана,

источни део Срема и на^вейи део Шумадаце са дон»им Помора-

шьем. Становништво ^е хетерогено. Наводе се статистички по

даци о бро^у становника, верскоЗ припадности и националности

за 1931. и 1939. годину.

383. Радуловий, тован

Библиографией дела 1оаники)а Памучине. — Н. С, 1938, кн.. ЦП, бр.

1, стр. 76—77.

Полис од тридесет библиографских (единица углавном из об

ласти народне каижевности и етнографще.

384. Радуловий, тован

Прей следбеник Бука КараииНа V Херцеговини, 1оаникще Памучина.

— Н. С, 1938, кн.. 1ЛИ, бр. 1, стр. 34—36.

Преглед рада 1. Памучине, сакушьача народног блага. Поред са-

кушьачког рада бавио се и о]бавл>ива№ем прилога о обича.]'има и

народним песмама и приповеткама.

385. Ристий, Светозар

Иагонски живот у српском народном пссништву. — Н. С, 1932, кн..

XXXVI, бр. 7, стр. 510—518.

Чланак о снази нагона написан |е према песмама из Вукових

збирака. Излаган.е ^е поткрешьено навоЬен>ем стихова.

386. Ристий, Светозар

Наша народна кн>ижевност у тумачен>у 1аше ПродановиНа. — Н. С,

1934, к». Х1Л, бр. 7, стр. 498—503."

Критички приказ кн>иге 3. Продановийа Наша народна кн>ижс-

вност. Прикаэивач се не слаже с Продановийевим закгьучком

да народни певач ни]е способан да продре у суштину ствари и

да се н>егове способности ограничава^у на спольаппье опажап.е.

Знатно повол>ни]е се оцен>у]е поглавлл о васпипю] вредности

народне кн>ижевности.

387. Саханюв, Всеволод

Руске народне скаске у новом издан>у: Фолклор. Директор И. М. Со

колов. Скаске и преданна северног кра/а, забележила, увод написала

и коментаром снабдела И. В. Карнаухова. Изд. „Академща" Москва
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— Ленинград 1934. — Н. С, 1935, кн.. Х1ЛУ, бр. 1, стр. 85. # Вс. Са-

ха!ьов (Праг).

Приказивач збирке уочава да класификащца граЬе шце увек

исправна. Вепина граЬе ]е и раните об]авл>ивана; новину пред-

ставл^у скаске к<уе ]е забележила од деце. Скаске су прикуп-

л>еие на селу после револушце. Карнаухова истине да }о] }е

основни цил> да скаску проучи са социолошког гледишта.

388. Симий, Стеван

Из Кратовске области. — 1906, кн.. XVII, бр. 3, стр. 206—212.

Кратовска облает обухвата предео у сливу Повишнице, Таба-

новачке реке и великим делом Злетовштице. Уочава^у се три

културе ко^е карактеришу становништво виших села (гораа или

планинска) и нижих (дон>а или пол>ска). Осим тога постов и

Шоплук ко.)и обухвата северне границе Лисеца, и криво-

речку жупу Словиште. Узрочнике различитих култура треба

тражити у конфигурации земл>ишта, соци^ално-друштвеним

приликама, шуединим мигращцама и другом. Планинци коде

живе високо у планинама, изоловани самим географским поло

жили, много су затворени)и, верни старим обича^има, одели

и навикама. По.ъци и Шопови су отворенной, прилагод.ъив1ф1.

Становништво говори ерпским (езиком ^ужноморавског дща-

лекта, али се разлику^е по акцентован>у речи и промени глагола.

Национална свеет им ]е на стутпьу као за време Турака, а сма-

тра]у се хришпанима. Име Србин и Бугарин везано ^е за по]ам

партц)е. ТакоЬе не сматразу се Шоповима. Ово име овде ни)е

познато као племенско, него као погрдан назив ко^и означава

неотесане, просте л>уде.

389. Скерлип, тован

Проспер Мериме и ььегова мистификацща ерпских народных песама.

— 1901, кн>. IV, бр. 5, стр. 354—366.

Велико интересован*: за наше народне песме у Француско]

|авл.а се почев од 1827, после шуаве Меримеових Гусала. Извори

ко.)'и су послужили Меримеу при саставлэан>у „илирскнх песа

ма" били су Фортисово Путован>е у Далмацщу и брошура Пу-

тован>е у Босну у годинама 1807. и 1808. француског конзула

А. Шомет де Фосеа. У тим песмама се осепа.1у трагови шкотских

балада, грчких песама, одуеци дела В. Бекера о маги]и. Баладу

„Милош Обилий" добио ]е од Сокрочевипа, бившег сенатора

Дубровачке Републике. То шце била аутентична балада, него

превод Качипеве песме „Старац Милован".

390. Скерлип, тован

1една белешка ТоспоЪе де Стал о нашо] народно) поезщи из 1805. —

1902, кк,. V, бр. 1, стр. 78—80.

У IX глави четврте книге Корина, Мадам де Стал помине Дал-

мацизу и народне песме. „Морлачке песме" упореЬу]е са Оси-

]ановом поези]ом, а народне певаче са шкотским бардима.

391. Скерлип, тован

Француски романтичари и ерпска народна поези}а. Шарл Нод/е. —

1904, кн,. XII, бр. 2, стр. 747—756; бр. 3, стр. 837—851.

После великог интересована за наше народне песме изазваног

преводом Фортисовог Путова1ъа у Далмацщу и Корином Мадам

де Стал ]авл>а]у се Живописце шетн>е Шарла Бота и Истори/ско

путован>е у Црну Гору Виале де Самера. Шарл Нод]е ]е заслу

жен што су у француску книжевност ушли прави позмови о

нашо] народно] песми. Он ]е об]авио два чланка у „Илирском

телеграфу" О Словенско] кн>ижевности, о начину и тематици

певан>а „илирских" песама. У другом чланку анализира Жало-

сну щесанцу племените Асан-агинице. Нод]'е се представлл као

преводилац песама кое зе написао Максим Оден, но песмарица
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Смара ]е мистификащца. Ово Нод)еово дело ]е инспирисало

Меримеа да саставлэа илирске песме. Наше народне песме су

за^едно са грчкнм народним пссмама, шкотским баладама и

шпанским романсама утицале на француске романтичаре у

периоду од 1820. до 1830. године.

392. Скерлип, Зован

1ош }едном о „Гуслама" Проспера Меримеа. — 1904, к». XII, бр. 5,

стр. 981—987.

Гусле су изазвале дивл>ен>е културне давности. Нико низе сум-

н>ао у оригиналност песама, и тек }е Гете открио мистификатора

— Меримеа (вид. белешку 389).

393. СкерлиЬ, Лован

Две студще о Меримеово) мистификации српских народных песама.

Т. МатиИ: Рговрег Мепте'з МузЩьсаНоп кгоаНвскег Уо1к$Иейег, Агскю

{иг Шалпзске РЫЫо&е, 1906—1907, XVIII—XIX Вапй; Ьошв Ье^ег, йе

ПпзШи!: 1/пе вирегскепе Ниёгаие йе Мёптее, Ьа ЫоьмеИе Келгие,

15, }шп 1908. — 1908, к». XXI, бр. 5, стр. 375—380.

Приказудупи МатиЬеву студоцу, Скерлип напомшье да ^е Матип

радио као филолог дескриптивним методом и да ^е присва]ао

туЬа мшшьен,а (углавном Скерлипева). Новину предствалл Ма-

типево приказиваае Нод^еових чланака об^авл^них у »Тпё1е-

§гарЬе ШМеп«. Приказулупи Лежеов рад, Скерлип напомшье

да Леже сматра да ]е Нод)е скренуо Меримеу пажн>у на наше

песме. У мистификаторе, Леже убрала Шафарика ко^и Гусле

приписул'е Соркочевипу, и Мицкл'евича коли ]е из Гусала превео

»1а Могшие а Уешзе« и представио га као превод са српског.

394. Скерлип, тован

Н. Г. Чернишевски о српским народним пссмама. — 1910, кн.. XXV,

бр. 5, стр. 383—386. # Л/. С.

У Москви }е 1854. изишла кн>ига ГИсни народовъ (превод Н.

Берга), о ко^ л'е Чернишевски написао оцену у „Отечественныя

Записки", 12', 1854, и у „Современник", 11, 1854. Чернишевски

високо уважава српске народне песме и нстиче да оне по ле-

потн не заостал'у за грчким. Да би показао лепоту песама, ко^е

за разлику од европских нису изгубиле свежину, преводи их

прозно. То су углавном песме из косовског циклуса (.Днежева

вечера", „Царица Милица", „Косовка девол'ка"). Чернишевски

замера Бергу на избору песама и начину превоЬен>а (одступан.е

од смисла и духа оригинала).

395. Скерлип, тован

Уоуз^ М. Уочапоуп1сп, йос1еиг йе Г ПтчегзИё йе СгепоЫе: »Ьа Си-

з1а« йе Р. Мёптёе, Ешйе й' НШЫге готапИдие, Рге{асе йе М. Аи%и-

зНп РПоп. — 1911, кн.. XXVI, бр. 11, стр. 874—878; бр. 12, стр. 947—951.

Приказ докторске тезе В. Ловановипа ко)а доноси многе не-

познате пол"единости о Меримеу и н>еговим Гуслама. Прикази-

вач се не слаже са Ловановипевим мтшьенъем да ^е Меримеов

рад више озбшьан прилог него мистификацила, али се слаже

са н,еговим твдЬенлм да Гусле има)у кн>ижевну вредност и да

обележава^у тренутак француског романтизма. товановип из-

лаже и истори)ат ]авл.ан.а наше народне кн»ижевности у Фран-

цускол'.

396. Скерлип, тован

Женидба Максима Црно/евика у српско) кн>ижевности. — 1911, кн..

XXVII, бр. 12, стр. 931—932.

Први пут )е Константин Николал'евнЬ приметно 1845. у „Поду-

навци" да ова народна песма подсепа на епизоду из Дантеовог

Пакли, на део коли говори о ФранЬески да Римини. Ова песма $е

инспирисала I. С. Поповипа да напише Мелодраму у три детства,
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а Лазу Костипа и А. М. ВукмановиЬа — Жшосно позор/е према

песми Женидба Максима Црно\евика.

397. СкерлиЬ, тован

Вук СтефановиН КарациЬ. — 1913, кн.. XXXI, бр. 3, стр. 195—205; бр. 4,

стр. 291—301; бр. 5, стр. 352—364.

Одломак из кн»иге Исторща новще српске кььижевности ко^а

садржи поглавл>а: Живот, Скуплагье народних умотворина и

описивагъе пародног живота, Реформа кгъижевног }езика и пра-

вописа и Општи поглед на Вуков рад.

398. Смшьанип, Мано^ло В.

Самртни обича\и у Турака. Белешке Тих. Р. ВорЬевика. Оштампано

из Годишгьице Николе Чупика. Кн,. XXI, Београд 1902. — 1902, кн.. V

бр. 7, стр. 548—550.

Приказ студите Т. БорЬевипа. Истиче се да су погребни обича|и

и многа верован.а везана за н.их, веома слични код Срба и Ту

рака. Тешко ]е претпоставити да воде „порекло из старинске

за]еднице, или да су доцтце од Срба прешли на Турке или од

Турака на Србе".

399. Смшьанип, Мано^ло В.

Пока\ан,е, пока\нице и корота од /. Ф. Ивановика. Сепаратны отисак

из Гласника Земалског музе\а у Босни и Херцеговини. Сара\ево 1901.

— 1902. кн». VI, бр. 7, стр. 710—711.

Студоца ко^а се приказу]е садржи опис жал>ен.а за поко.)ки-

цима у планинским селима Црне Горе око 1880. године.

400. Смшьанип, Мано^ю В.

Свадбени и погребни обичащ на селу у Торш>\ Херцеговини. При-

опкио Тома Братик. Сепаратни отисак из Гласника Земалског музе\а

V Босни и Херцеговини. Сара\ево 1903. — 1903, кн,. IX, бр. 8, стр. 629—

631.

Приказ чланка кощ доноси свадбене обича]е код Срба у Неве-

сшъу, Гацком и Билепи. Свадбени обича^и почин»у прошлом

у ко.^ су очувани симболи као знаки нскадашн>е куповине де

воне. Дат ^е и крайи опис погребних обича^а.

401. Стано]евип, Стано^е

1ован Н. Томик: Последнее две године живота и рада харамбаше Ба\а

Николика Пив.ъанина (1684—/685. година). По архивским подацима

написао —. Београд. Штампано у штампарищ Крал>евине Србще. 1901

(Прештампано из Просветног гласника за ]ануар и фабруар 1901. год.).

— 1901, к». II, бр. 1, стр. 71—73.

Осврт на стухнцу т. Томипа ко]а ]е написана на основу архив-

ских докумената из Дубровачког арихва. У опису рада и борбе

ха.1дучке чете Ба^а Пивл>анина, ко^у ^е уна^мила Млетачка Ре-

публика за борбу против Турака, огледа се тип „ха^дучког жи

вота и борбе у српском примор]у".

402. Стано^евип, Стаж^е

1аша М. Продановик, Наша народна кн>ижевност. Београд 1932. —

Н. С, 1933, кн.. XXXVIII, бр. 4, стр. 314.

Приказ кн>иге у ко|о| се говори о психичким опажан>има и

логичким расувивашима у народно] поезди, о моралним и

хуманим осепан>има, затим о сукобу осепаша, клетвама и са-

моубиству.

403. СтсфановиЬ, Светислав

Вуково писмо Гете\. — Н. С, 1932, кн.. XXXVI, бр. 7, стр. 552—553.

# С. С.

Белешка о Буковом писму Гетеу од 8. XI 1923. из Ла]пцига.

Об]авл>ено |е меЬу факсимилима писама одштампаних у част

прославе Гетеове годиипьице. Писмо ]с дато на немачком са

преводом на српскохрватски.
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404. Стефановић, Тодор Виловски

Стари Београд. — 1911, кн.. XXVI, бр. 1, стр. 46—53; бр. 2, стр. 145—152;

бр. 3, стр. 217—222; бр. 4, стр. 301—309; бр. 5, стр. 373—382; бр. 7,

стр. 540—546; бр. 8, стр. 623—629.

Излажу се постанак и развитак српске вароши, затим културне

и друштвене прилике у н»ој од 1820. до 1850. Тада се осећао

велики утицај цариградске културе и фанариотских обичаја, са

једне стране корисних а са друге штетних у погледу јавног

морала. Црквени и друштвени обичаји одговарали су друштве-

ној средний која је била грчка и цинцарска. Малобројни српски

живаљ је под утицајем Грка славно имендан. Тек када је „срп

ски живал, у чаршији узео маха", грчки обичаји се губе и имен

дан се замењује славом. Слава, стари српски обичај, губи свој

првобитни обичај свечарства да се слави у кругу породице.

Уводи се обичај да се за славу „примају посете целог света".

Из Београда се такво празновање славе ширило на паланке.

Домови су били опремл>енн углавном оријенталним покућством.

Турска сила се још осећала, куће су зидане „по турски", ретки

су били стаклени прозори и огледала. Кнез Ми.хаило је 1841.

• године ,дао први бал". Свирале су српске банде, војне и гра-

ничарске из Панчева и Митровице. Остало је забележено да

се на вечери у августу 1837. код енглеског конзула Хоџеса играло

коло, затим дајч, ралопад и котиљон. У то време је у Београду

постојало луткарско источњачко позориште (смештено у старој

турској кафани) у коме се давао „Карађоз". Напомиње се да

је живот у српској вароши у Београду био прнмитиван и пат-

ријархалан, да се није много разликовао од турског начина жи

вота, иако су Срби тежили да се што бснье упознају са запад-

њачком културом и да се ослободе источњачких обичаја.

405. Суботић, Драгутин П.

Скотов превод Хасанагинице. — Н. С, 1925, кн.. XIV, бр. 1, стр. 76—77.

Скот је Хасанагиницу превео према Гетеовом преводу; његов

рукопис је пронашао Давид Ло. Напомшье се да ће „Словенски

преглед" објавити Лоов чланак, Проа спона измеЬу енглеске

и српскохрватске књижевности.

406. Суботић, Драгутин П.

Хасанагиница у енглеском преводу. — Н. С, 1927, кн.. XXI, бр. 6, стр.

443—447.

Преглед превода Хасанагиница на енглески (од 1794. до 1916,

дванаест писана је преводило Хасанагиницу). Посебна пажња

се посвећује Скотовом преводу.

407. Суботић, Драгутин П.

Карактер, постанак и старина југословенских народних песама. По

водом дела професора Кембриџског универзитета Хектора Манро Чад-

вика. — Н. С, 1937, кн.. и, бр. 4, стр. 262—272; бр. 5, стр. 371—378;

бр. 6, стр. 431—444.

Професор Чадрик се у другом делу књиге ТИе Сгомт. ој Ы1е-

гаШге бавио постанком и пореклом наших народних песама. Он

разликује следеће облике народне књижевности: тип А — при-

поведачке песме; тип В — песме саставл>ене углавном из гово

ра; тип С — песме поучног значаја; тип В — елегије и пане-

гирици; тип Е — лична поезија која се односи на песникова

осећања и искуства. Налази да су у нашој народној књижев-

ности највише присутне песме типа А и да је наше херојско

доба трајало до престанка турске власти. У нашем златном добу

разликује три периода: потпуне или делимичне зависности, вре

ме турске власти, време црногорске независности. Говорећи о

песмама херојског доба, он расправља о личностима, узроцима

војевања, историјском и неисторијском пореклу јунака, о при
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поведан>у натчовечанских особина, о натприродним бипима и о

свету богова. Посебно интересован»е ^е показао за бугарштице,

у ксц'има разлику^е две групе: прве пева^у о логаЬащма из XIV

и XV века, а друге о збиван»има из XVI и XVII века. Претпо-

ставл>а да су настале меЬу православним становништвом у кон-

тиненталном делу земл>у. Слаже се са теориям Павла ПоповиЬа

да су бугарштице настале у постсцбини Марка КрагьевиЬа, а

одбацу)е тврЬеаа да су настале у Примеру под француским или

итагоцанским утица^ем.

408. ТомиЬ, Тован Н.

Карневал у Цариграду 1524. године (Црте из интимне исторще). —

1901, кн,. II, бр. 5, стр. 353—362; бр. 6, стр. 439-^46.

Чланак ]е написан према писму Карла Зена, млетачког внце-

баила на Порти од 17. II 1524. године (оригинал писма се чува

у Библиотеки св. Марка у Млеци.ма; 1882. штампано \е у кн>и-

жици Рез1е йа1е йа Тозсапг е Уепейат пе1 Сателнйе 1524. патгаХе

йе Сат1о Ьепо угсе-ЬаИо, й Засоро Согпег, ш Ш1ега а"е1 П. /еЬ-

Ъгахо. После пада Цариграда под твурску власт, меЬу задржаним

трговачким колони]ама доминирала ]е млетачка. Погодна при

лика за забаву био ]'е карневал. Млсчани и Флорентинки су с#

договорили да за]едно прославе покладе. Домапини светковине

на бели четвртак били су Флорентинки (прослава белог четвртка

датира из 1162. као успомена на млетачку победу над Урлихом),

а у недегьу Млечани. Посебну занимл>ивост представл^у маске,

као и обича^ем утврЬене посебне игре за та^ дан. Забави су при-

сустовали Млечани, Флорентинки, отмени Турки, Дубровчани,

Грци и Пероти. Пред гостима су играле Циганке, на^пре одво-

]ено, затим се „дохватише за руке и продужише игру по ма-

варски, а на^зад настаде покупкиван>е по ерпски". После игре

званика изведена }е игра Момарща (лено|ка у прапьи два старка

и пастира ]адику]е због сво]е подреЬености старкима нада^упи

се слободном животу; на кразу пантомиме, девочка нага умире).

Издво^ена ^е игра са дрвеним кон>има. Млечани су узвратили

забаву у недел>у, уз игру младих Туркин>а и представу Психе.

409. ТомиЬ, Лован Н.

Андра ГавриловиН, Поновно народно певан>е. Прилог испитиван>у на-

родних песама (Из Гласа СКА ЬХХП). — 1907, к». XIX, бр. 4, стр.

293—304; бр. 5, стр. 366—379; бр. 6, стр. 454—465; бр. 7, стр. 545—553;

бр. 8, стр. 602—616.

Расправа А. ГавриловиЬа штампана у „Гласу" надовезу^е се на

рагацу Прво исторщеко доба народне поезще (»Кас1 ЗА1ЛЗ* 153).

За]еднички им ^е предмет расправл>ан>а: испитиван>е песама са

истори]"ском садржином и одреЪивагье исторщеког доба народ

не поезде. Прво доба до кра]а XV века позна^емо донекле

према песмама чищ су рудимента сачувани; друго доба кара-

ктерише развод епске песме. ГавриловиЬ тврди да се епско-лир-

ска песма крадем XV и почетном XVI века мен»а у епску. Томип

одбаку1е тврЬен>е о постован>у само епско-лирских песама у XV

веку и настанку епских у XVI веку. Сво]е гледиште докумен

те и анализом ХекторовиЬевих песама ^едновремено забеле-

жених, меЬу копима се налазе и епске и епско-лирске са исто-

рщеком садржином. Стога XVI век не може бита време по-

станка епских песама, него н>ихов други период у коме им се

одреЬу^е вид. Епска песма ко]а има за позадину истори]ски

догаЬа] или ^е он повод 1ьеног настанка, обавезно садржи и

неки други мотив. Када се та песма пренесе на неки други те-

рен, онда се губе локална обележ]а, уводе се друга, мевьа^у се

личности, али песма чува основни мотив. Сматра се да \е ова]

прокес карактеристичан за ха^дучке и ускочке песме. Могупе
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]е да исторщски моменат буде и накнадно унесен. Тако су пе-

сме о Марку Крал>евиЬу потпуно преобразиле историйки лик

и — створен ]е тип. V нашо] народно] поезн.|и наилазимо на

сличне примере трансформаци^е, нпр. код лика Старине Но-

вака.

410. Томил, тован Н.

Ево, откуд Буку зидагье Скадра. Одговор на питаьье Г. Н. Андрипа у

Гласу Матице хрватске бр. 12. — 1908, кн.. XXI, бр. 3, стр. 222—230;

бр. 4, стр. 303—311; бр. 5, стр. 381—387; бр. 6, стр. 462—472; бр. 7, стр.

536—545.

ТомиЬ оспорава Андрипево тврЬен>е да ]е Вук узео песму из

эборника Анте Франине, те ка]кавски текст пренео у штокавски

екавског типа. Чшьеница ]е да ]е Вук штампао и податке о

песми, где ^е забележена, ко ]у }е певао. 1езичка анализа и ме

тод одреЙиван.а локалитета ко.)и се помин>у, терен на коме )е

песма настала, наводе на заюьучак да ^е то краз у коме ]е

снажна традици^а у вези са Мрньавчевипима (горла Албашца,

Црна Гора или ^угозападни део Херцеговине). Вук каже да ^е

песму записао од старца Рашка из Колашина. Што се тиче

истоветности песама „Зидаае Скадра" и „Писме од зидан>а кра-

л>а Вукашина" може се претпоставити да ]у ]е Вук преписао

од АличиЬа или Аличий од Вука. Према из]ави унука, преписи-

вача Аличипеве збирке, Вук н^е видео та] зборник.

411. Тро]ановип, Сима

Стари словенски погреб. — 1901, кн.. III, бр. 1, стр. 50; бр. 2, стр. 125.

Стари Еврошьанн су по доласку у садаш!ье земл>е сахран>ивали

сво.)с поко]нике у пепинама, каменим гробницама и хумкама.

Нще поэнато кад су Словени уобича.)или спал.иван.е, али се зна

да ^е та] обича] одржаван у ирво^ половини XIV века, о чему

сведочи и забрана изречена у Душановом законику (чл. 20). И

дана су сачувани траговн ко,)и упупу]у на посто]ан>е обича]а

да се поко^ик спал>у]е: пал>ен>е кучине, сумпора и барута у

ковчегу. Очувани су и трагови приношен>а стоке на жртву (сед-

лавье кон.а или истериванье стоке за покойником). Мапцским

радн>ама насто]'и се да се поко.)нику обезбеди спо^ан загро-

бан живот, а породици н>егова наклоност за очуван* напретка

и здравл>а у куйи. Жалост се изражава спол.ашн.им, симболич-

ним знацима: црном бо,]ом и нарицалем. Наводе се паралеле

са обича]има других словенских и несловенских народа, као и

претпоставке генезе посмртних обича^а. Излагайте ]е илустро-

вано примерима ко]и су забележени углавном у Срби]и.

412. Тгкуановип, Сима

цигани. Етнографска скица. — 1902, кн.. V, бр. 1, стр. 26—38.

Претпоставлл се да су Цигани у X веку из Ищцце преко Пер

сике, ]ерменске висоравни, Мале Ази]е, Грчке, Албатце и Ма

кедонке дошли у Срби)у. Према Академщином Речнику, име

им се први пут помшье у XVII веку, док ^е н.ихово присуство

у околним земл>ама везано за XIV век. Антрополошка струк

тура их одва(а од других народа. Речник им ]е оскудан; поред

свог ]езика (индоевропско стабло) говоре и ]език кра1а где се

налазе. Себе назива)у Ромима. Баве се занатима: ковачким,

коритарским, конопл>арским и мечкарешем. Надарени су за

песму и игру, воле црвену и жуту бо]у. Од празника празну^у

Нову годину и тог дана месе василицу. Новац из василице се

да]е на]млаЬем детету домаЬинове купе пошто ]е и ново лето

на]млаЬи дан у години. БурЬевдан им ]е парзеЬи празник; тада

кол>у бело ]'агн>е окренуто сунцу, а аегову крв чува]у као лек од

вепине болести. Покойника прате свирком, не подижу хумку,

жене не носе црнину. Хрншпани не допушта]у да се хриш
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ћански Цигани сахрањују на њиховом гробљу, а Турци то не

допуштају на свом гробљу исламским Циганима. Наводе се

подаци о настањености и прираштају у Србији.

413. Тројановић, Сима

Пабирци из народне медицине у Херцеговини. Сепаратна отисак

„Гмсника Земаљског музеја у Босни и Херцеговини", XV, 1903. При-

опћио Тома А. Братик. — 1903, кн.. IX, бр. 8, стр. 155—158.

Приказ књиге која се састоји из осам глава, а у свакој се опи-

сује по неколико болести и начини на који их народ лечи. Пе

ред народних назива за лековито бшье наводе се и латински.

414. Тројановић, Сима

Момчаник. — 1903, кн.. X, бр. 1, стр. 58—63.

Спољна обележја уласка у зрело доба су: код девојака начин

чешљања косе или истицање лутке у прозору (Мачва), а код

мушкараца момчаник. Найме, тако се назива дренов штап у

облику ракље и обавијен вуном. Момак га носи на сабор и тако

означава да се замомчио и да је спреман за женидбу.

415. Тројановић, Сима

Божић. — 1905, кн.. XIV, бр. 1, 35—46; бр. 2, стр. 130—142.

Истиче се да се Божић празнује од IV века. Римљани су 25.

децембра славили дан непобедивог Сунца. Циклус божићних

празника почиње од Св. Игњата (20. децембра), а завршава се

Богојавл>ен>ем (6. јануара). Обичаји везани за Св. Игњата слич-

ни су обичајима на бадње вече: уочи Св. Игњата доноси се

онолико гранчица храста колико је мушких глава у кући. На

сам дан празника, домаћин уноси само једну грану у кућу,

поздравлю је и њоме пара по ватри. Нагорелу грану забоде у

греду где она остаје до Нове године. Купа се посипа пшеницом.

Божић је сачувао многе нехришћанске елементе: бадњак, пе-

ченицу, простирање сламе, кићење куће. Бадњак се целива и

дарује пре него што се исече, а изражава му се поштовање тиме

што се пре сечења навлаче рукавице. Њему се обраћа као жи

вом и са њим се обилази око куће, у правцу кретања Сунца.

Сматра се да је иверак од бадњака лековит. Наводе се пара-

леле са обичајима у Индији при приношењу живе жртве; ка-

сније је човека замењивало дрво. У божићне обреде убрајају

се и мешење чеснице, колача за стоку, укућане и н,иву — пре-

ма намени, различитих облика и украса.

416. Тројановић, Сима

Јањево и његове прстениије, — 1906, кн.. XVII, бр. 2, стр. 104—111.

Средаьовековна и латинска колонија Јањево у коме живе Срои

католици и пет пута мање Турака. Од пиринча израђују прсте-

ње, кандила, гривне, минђуше, копче и ђердане. Пиле и замбом

да избију седеф од кога режу иконице. Од 300 прстенција, 50

их стално ради, а остали путују ради еснафа по целом Бал-

кану.

417. Тројановић, Сима

Задруга и иноконштина. — 1907, кн.. XIX, бр. 10, стр. 742—747.

Стара патријархална задруга је обично живела под истим кро

вом. За задругу се везује и појам гостопримства. Прнпадност за-

друзи одражава се и у говору. Друштвеним развојем, задруга

се прилагођава новим условима, али и постепео одумире.

418. Тројановић, Сима

Сгапш Воьтаса — ОргзаН Вг. А. ШегзЬасН г Ђг. Стек (8а 9 1аЬН).

РгеНатрапо гг »С1азтка 2ета1Ј5ко% тигеја*. 8а^ајеVо 1906. — 1907.,

кн.. XIX, бр. 10, стр. 776—778.

Према пронађеним предметима, најстарије гробље у Босни је

Гласиначко — допире до бронзаног и гвозденог доба — затим

гроб.ъе код Језерина. У најстаријим гласиначким гробовима
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преовлаЬуеу лобан>е типа долихоида, док брахикефалних има

веома мало. У млаЬим налазиштима преовлаЪу)у брахикефалне

лобаьье. Ва]збах сматра да су прей досе.гьеници имали брахике-

фалну лобалу. МеЬутим, Нидерле }е уверен да зе долихоидна

лоба1ьа карактеристична за Словене. Ову теори)у подржава]у

Анучин и Пелер.

419. Тро]анови11, Сима

Извешка Етнографског Музе]а у Софщи од Д. Маринова. — Кн.. XX,

бр. 4, стр. 286.

Часопис ко|и се приказу^е доноси описе обича]а уз велики пост

„с разним играма и песмама ко^е изводи прерушена младеж".

Описан ]е боенец; песме ко^е се пева]у уз ова] обича] су аутен-

тичне и старинског облика. ТакоЬе су изложени обича^и уз

Ивандан; посебна пажн>а ]е посвепена кукерима. Главна лич-

ност маскираних поворки ]е баба или ма]ка. Кукери се одржа-

ва.|\' за прем с часног поста, али и 1. априла, из чега се закл>учу]е

да су истог порекла. Дати су занимл>иви подаци о коледарима

и о ]едном облику работа — патерица.

420. Троеановип, Сима

Избор српских главара. — Прилог етнолошко-правно] симболици. —

1909, к». XXIII, бр. 1, стр. 45—51; бр. 2, стр. 114—121.

При избору главара, стари главар отац обрне сипа три нута

око себе слева-надесно. Главар се кити. Ова] обред асоцира на

старину, на обред ослобаЬагьа римских робова, а помигье се и у

списима Пахимера и Акрополита при опису византийских ца

рева. Код грчких свештеника по нужное Македонии и Епиру,

на ова] начин се поставлюу главари цркве.

421. ТрЫановип, Сима

,Српска жена у Прагу 1910. године", — 1910, кн.. XXIV, бр. 11, стр.

863—868; бр. 12, стр. 937—943.

На идееу Зорке Ховоркове, Београдско Женско друштво уз по

мой Етнографског музе]а у Београду, организовало ]е изложбу

о знан>у и умепу српских жена. Поред Србще ]е била заступ-

л.сна женска радиност Возводине, Босне и Херцеговине, Хрват-

ске, Далмацще, Црне Горе и Македонке. Изложени су пред

мета различите старине, од оних из доба .Гефимще до савре-

мених. У чланку се говори и о орнаметици, везу и начину беле

ла платна.

422. Тро]ановиЬ, Сима

Српско-бретонско предание. — 1911, кн.. XXVII, бр. 12, стр. 924—929.

Косовско предана да су црвени божури никли из крви ко

совских ]унака, да су школ>ке н>ихове кости, црвено камегье

окамен>ено место за храну, а бели шгьунак окамен>ени хлебови,

има паралелу у бретонском преда1ьу ко^е каже да )е црвена

детелина поникла из крви бретонских ]унака (она заиста расте

на местима где су у старом и средн»ем веку воЬени велики

ратови). Ова предан.а су се развидала независно )една од других.

423. Тро]'ановип, Сима

Нешто о преанимизму и манизму код Срба. — 1912, кн.. XXIX, бр. 2,

стр. 112—116.

Теорщу о преанимизму поставио ]е Теодор Пра]з. По ню.], чо-

век не мора да пада у екстазу да би се приближио велико]

сили, ]ер сам човек има уроЬену мистичну мой „ко]ом }е у

стажу да урекне". У народним преданлша, и данас посто]е тра-

гови овог на.|стари)ег религиозног стутьа. Манизам ]е сличай

преанимизму, или бар Зедном н>еговом делу. Установлен ]'е култ

да би се умилостивиле душе поко^шка, особито при погребу и

задушницама. Изразе манизма видимо у одсеченим противнич-

ким главама ко]е се прелива]у златом да би послужиле као пе
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хар, а такоЬе у лизан>у крви убщеног непрщателл — овим се

спречава да крв уби^еног стигне убицу. Богумили су изражавали

манизам тако што су правили огромне надгробие споменике.

424. Тро]ановип, Сима

Коледар покра\инског музе/а за народны обрт и уметност у Сплиту,

1913. — 1913, кн>. XXX, бр. 9, стр. 713—717.

Часопис ксои се приказу]е доноси чланке 1елице Беловий-Бер-

наЬиловиН Наши народны орнаменти, Б. Калика Прилог \едном

називлу женских ручних раднм, Л. Маци Поглед на народну

шншьу с гледишта хиги]ене и практичности.

425. Тро]ановип, Сима

Етничко сродство Ьокс.ъа и Црногораца од др-а ]ована ЕрделановиНа

у ХСУ1 кн>изи „Гласа" СКА. — Н. С, 1920, юь. 1, бр. 6, стр. 473.

Студща ко^а се приказу^е оцен>ена ^е као бриж.ъиво ураЬена

на основу података у аналитичком и генетском правцу: према

етнографщи, антрополопци, истори)Ским проматран>има, статич-

ким подацима и филозофщи. Као поредбени материал узнику

се граничне нахи^е: катунска, л>ешанска, ри)ечка и црмичка.

426. Тро]ановиЬ, Сима

Насела српских земала. Кн>ига Десета. Уредио 1. Цви\ип. (СКА: СЕЗ,

кн>. XXI) Београд, 1921. — Н. С, 1921, кн». III, бр. 3, стр. 293—296.

Кн>ига ко^а се приказу]е садржи резултате проучаван>а ^ужне

Македошце Б. Ж. Мило]евип („обзире се на верске и етничке

особине ко]с су од великог антрогеографског знача]а; тамоиньи

Власи напуигаиу пастиреки живот и заменеу га зсм.ъорад!ьом;

Словени су назчешпе чифрще, живе са стоком под истим кро

вом; опште пс^аве у )ужно) Македонии су задруга и слава").

У ово] кн>изи ]е об]ав.ъена и студила о Гружи Мшодла Драгипа

(на]всЬи део становништва се доселио из Новопазарског Сан-

ацка; села су разби]еног типа; главно занимайте становништва

}е землюрадн>а). У оквиру ове кн>иге СЕЗ об)авл>ена ^е студила

Андрее 5овичевиЬа Плавско-гусин>ска облает, Полимле, Велика

и Шекулар (меЬу овим становништвом ]ош увек посто)и крв и

умир крви; Арнаути опасу)у чакшире испод кукова као и Вла

си; обращена ^е пажн>а на иошньу и обича^е сахране и госто-

примства).

427. Тро)ановиЬ, Сима

Медицина у Србщи за прве владе кнеза Милоша. — Н. С, 1921, кн>.

III, бр. 6, стр. 447—448.

Приказу]е се рад Тихомира БорЬевиЬа у коме се говори о спро-

воЬен>у медицинских прилика, о вероваау народа и уопште о

културним приликама тога доба. Студща ]е израЬена на основу

аката из Државне архиве.

428. Туфегцип, танко

Насела у Србщи и ерпским землама. — 1906, кн.. XVIII, бр. 3, стр.

311. # 3. Т.

Белешка о чланку Франческа Музотца, професора Падовског

универзитета, Ье веаЧ ишат т ЗегЫа е пег раезг зегЫ (Кхутзгл

Сеовгаглса Папапа«, ХШ/Х, Игепхе 1906) у коме се похвално

оцен.у]е Српски етнографски зборник.

429. Коровий, Владимир

Прилог библиографией српских народных припое}едака. — 1905, кн>.

XV, бр. 4, стр. 304—307.

Први преглед библиографии народних приповедака сачинио )е

Ватрослав тагип, ко)и ]е обухватио календаре, часописе и кн>нге

у кс^има су об)авл>иване приповетке. Према овом прегледу са-

став.ъена ]е и друга библиографи^а Шур.минова Роуп}ез1 кщх-

г.е\>позЧ. Павле Поповип ]е допунио 1агипев рад и сачинио нову

Оиблнографи)у. Норовил додаче нове ^единице.
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430. Коровий, Владимир

]ереми]а Обрад Караиик: Српске народна приповщтеке, (92. свеска

„Мале библиотеке "). У Мостару 1905. — 1905, кн.. XIV, бр. 5, стр. 384—

—390.

Кн>ига ксу'а се приказов прештампана ^е из календара „Та-

ковац" за 1860, а чине ]е две дуже и десет краЬих приповедака.

1език приповедака неодол>иво подсейа на груб превод са не-

мачког.

431. Коровий, Владимир

Бигамща и полигамща код Срба. — 1907, кн.. XIX, бр. 8, стр. 575—583.

Аутор ]е нашао податке у Бечком ратном архиву о животу срп-

ског народа у Славонии, Бачков Банату и Србщи. Прве вести

потичу из 1720. године. Аутор наглашава да на нека питан>а шце

могао дати одговор: како се црква односила према ово] по]ави,

да ли ]е венчавала, да ли ^е децу из таквих бракова признавала

за закониту и да ли ^е кажн>авала ту по^аву.

432. Коровий, Владимир

КралевиН Марко у српским народним приповеткама. — 1908, кн..

XXXI, бр. 9, стр. 678—688; бр. 10, стр. 768—775; бр. 11, стр. 844—850;

бр. 12, стр. 921—928; 1909, кн.. 221, бр. 1, стр. 43—50; бр. 2, стр. 119—124.

Истиче се разлика измеЬу песме у ко.)о] има „историйке бо]е"

и приповетке у ко.^ су општи мотиви, „без исторщске при-

месе". Ово тврЬен>е илустру]е се примером Марка Крагьевийа:

ова^ зунак ^е у народно] песми карактеристичан тип, снажна

индивидуа, док у приповеткама губи та обележ^а. Коровий се

бави пореклом песама о Марку Крал>евийу, а посебно циклусом

прича о Али)и Берзелезу и Марку Крал>евийу.

433. Коровий, Владимир

БорЪе КасгриотиН Скендербег, Велика народна певанща. Издание То

ме 1овановика, Београд. — 1910, кн.. XXV, стр. 393—395.

Ова кн>ига се оценке као несолидна; садржи преписе из Ка-

чийеве П/есмарице, икавштина ]е промен>ена у екавштину.

434. КоровиЬ, Владимир

СашШа Ьисегпа: Моп1епе%гоз кейеп1епйз1ез Не1йет>о\кзИей, <Ие Носк-

геН йез Махгт Сгпо)е\>1д, 2а%геЪ 1911. — 1911, кн.. XXVII, бр. 3, стр.

225—229.

Приказу^е се други превод песме о М. Цржэ)евийу на немачки;

први превод ]е дала Талвщ'ева (УоНсзНйег йег ЗегЬеп). Луцерна

у предговору указу^е на симболичну мой златом везене когщоье,

затим обрайа пажн>у на психолошки ток радн,е и варианте

песама.

435. Коровий, Владимир

Српске народне песме. — Библиографски преглед збирки. — 1911, кн..

XXVII, бр. 8, стр. 593—603; бр. 9, стр. 672—681; бр. 10, стр. 750—758.

Хронолошки преглед збирака народних песама са освртом на

н>ихов садржа.). Об]авл>ена ]е 51 збирка у 68 кн>ига у раздобл»у

1814—1908. година.

436. Коровий, Владимир

Г. М. Мурко о епским щесмама босанских Муслимана. — 1913, кн..

XXXI, бр. 7, стр. 547—557.

У студацама ВеггсЫ йЬег егпе Веге{зип% уоп Ыогйюез1Ьозтеп

ипй йег ап§гепгссепйеп СеЫе1е Vоп КгоаНеп ипй йа1таНеп

Ьеки{з Ег[огзскипк йег Уо1кзергк йег Ьозпгзскеп Мокаттейапег

г ВепсЫ иЬег ркопо&га^Ызске Аи{паНепт ергзскег теШ токат-

тейотзскег УоНсзШег 1т погйыезШскеп Возтеп т Зоттег

1912, Мурко се бави епским песмама босанских Муслимана. Он

не одобрава поделу муслиманских песама на кра]ишке и хер

цеговачке ]ер уколико нису пренете из Кра;)ине, херцеговачке

се ни по чему не разлику^у од српских осим по нормама мусли
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манског морала и лексики. Босанске мухамеданске песме, на

рочито у Кра]иии, има]у ово] круг (унака. Кра^ишнички тип ]е

карактеристичан тип муслиманске поези^е.

437. Коровий, Владимир

Гласник Земсиъског ЪЛузе\а. — Н. С, 1923. кн>. X, бр. 1, стр. 79. # К.

Белешка о поновном излажен>у „Гласника" под уредиштвом

Владислава Скарийа (кн.. XXXIII и XXXIV).

438. Коровий, Владимир

ЗШсНеп зиг зиа'з&угзспе УоНсзергк Vоп йг Сепагй Сезетапп (УегЫ-

1епШс\шп%еп Лег 51а\>1зскеп АгЬе{1з%ететзсЬаи ап Лег ЪеШзсНеп

ЦпюегзИШ т Рга§, I, 3), КегсНепЪег^ 1926—1927. — Н. С, 1927, кн.. XX,

бр. 7, стр. 561—562.

Приказ Геземановог рада; он ]е на теренском раду запазио

мотиве и технику народних певача. Излажу се анализа песама

Во]вода Прщезда и Пад СталаНа и н>ихове варианте.

439. Коровий, Владимир

Иван Д. Шишманов, — Н. С, 1928, кн.. XXIV, бр. 6. стр. 479-^80.

Белешка поводом смрти бугарског паучника и сакушьача на

родних умотворина И. Шишманова.

440. НоровиЬ, Владимир

йг СеНагЛ Сегетапп »1)<е зегЬскгоаНзсИе Ы1егаШг«. — Н. С, 1931,

кн.. XXXII, бр. 1, стр. 61—63.

У КН.ИЗН ко^а се приказу]е, Геземан подвлачи традишчу гуслар-

ских десетераца и патри)'архалну динарску средину. Расправлю

о утиц^у епике на етику; углавном посвейузе пажн»у егощи,

а лирско] поези)и ода}е признаке.

441. Коровий, Владимир

Национални знача} Зована Цвщипа. — Н. С, 1937, кн.. Ы, бр. 3, стр.

182—189.

Говори о т. Цвщийу као научном и националпом раднику ко]и

]е увек настозао да научна истина поткрепи национално ]един-

ство.

442. Коровий, Светозар.

Ка чланку „Волтеров Задиг и наше народне приповетке". — 1904, кн..

XIII, бр. 1, стр. 68—70. # С. К.

Приповетка ко]у }е забалежио Коровий АнЬео и чобанин иден

тична ^е са XX главом Волтеровог Задига (недоста}е мотив о

пагьевини).

443. Курчин, Милан

Петостопни (српски) трохе]. — 1905, кн.. XV, бр. 6, стр. 442—451; бр. 7,

стр. 527—531; бр. 8, стр. 604—613.

Ова] рад ^е додатак Курчиново} дисертащци о српским парод

иям песмама у немачкоз кн>ижевности. Садржи О истори/и де-

сетерца (теза да петнаестерац и шеснаестерац нису старщи од

десетерца), Десетерац као стих (трохе.)и се меша^у са ^амбима

и дактилима; основни тон ]е трохе.)ски, али ни)е правилан пе

тостопни трохе,)). Гете }е сво.)им преводом Хасанагинице увео

петостопни трохе^ у немачко песништво. Употребллвали су га

немачки песници Гете и Хердер, али су се постелено удаллвали

и чинили га слободни.)им стихом.

444. Фекете, Ирена

Гесе као подстрекай превоЪен>а српских народних песама. — Н. С,

1932, кн.. XXXV, бр. 7, стр. 555—557.

Одломак докторске дисертащце МШкеЬп СегНагй ипЛ зехпе

1)Ьегзе1г.ипё зегЫзскег Уо1кзИеЛег. Жел>а да се приближи Гетеу

натерала }е Герхарда и Талви)еву да преводе српске народне

песме. Гете ^е об]авл>ивао н>ихове преводе а у старости ]с за-

молио Грима Герхарда и Талви)'еву да наставе превойекье и

об]авл>иван»е српских народних песама.
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445. ФилиповиЬ, Миленко С.

Др. Илща М. 1елиН: Траюви гостинске облубе код наших народа.

Исторщско-правна студща. Белград, 1931. — Н. С, 1933, кн.. XXXVIII,

бр. 4, стр. 319—320.

Пре.ма ми1шьен»у приказивача, .Гелий оста]е на претпоставкама,

пошто Нэегови докази нису убедл>иви ни потпуни. Оста]е нере-

шено пита»е да ли ]е уопште посто]ало уступайте жене госту.

446. ФилиповиЬ, Миленко С.

Нико ЖупаниН, етнолошки знача} косовских Черкеза, Етнолог (Л>уб-

/ьана) VI (1933). — Н. С, 1933, к». XXXIX, бр. 5, стр. 395—396. # М.

С. Ф.

У студи)и ко]а се приказу]е разматра се долазак Черкеза на

Балкапеко полуострво, затим се износе резултати Жупанипе-

вих истраживан>а у селима Горша и Дон>а Становца, Велико]

Реци и Милешеву 1924, 1929. и 1930. Закл>учу]е се да су Черкези

мешовити типови као и они на Кавказу. Са антрополошког гле-

дишта има]у следеЬе.одлике: високи су, суббрахикефални и ме-

зопросопи^е.

447. Филиповип, Миленко С.

Фран Барбарлик: Перо] ерпско село у Истри. Билешке и успомепе.

Прештампано из Народных новина. Загреб, 1933. — Н. С, 1933, кн>. ХЬ,

бр. 4, стр. 318.

Приказу]е се чланак у коме се говори о ]едно] групи Срба ко]а

се из Црне Горе насел>ава у Перо] 1657. године. У општим цр-

тама ]е представлен развитак тог села.

448. Филиповип, Миленко С.

Две монографи\е Др-а М. Дробььаковика. — Н. С, 1935, кн>. ХЫУ,

бр. 2, стр. 166.

Приказуду се две кн>иге: СаобраНа] на Дрини и Рыболов на

Дрини. Обе монографи)е пружа^у историйки разво] предмета,

илустроване су вепим бро^ем добрих фотографика, доносе ре

гистре и изводе на француском.

449. Филиповип, Миленко С.

N. 2иратс: 1те Сгк рп Ве1окга]с1Н V йгаузИ Ьапоупт. Е1по1о^ VII

{ЦиЬЦапа 1934). — Н. С, кн,. ХЬУ, бр. 7, стр. 551—554.

Приказ студще у ко^о] се на]пре излаже какве облике има

етничко име Грк, затим порекло значен>а Грк — великан. Не

посто^е сошцални или политички узроци ко]и би дали повод за

то значена. Претпоставл.а се да су стари Хрвати насегьени V

Далмацией наишли на велике камене граЬевине за ко]е се го

вори да су их оставили Грци. тер „предала о орщашкоме као

некадап1н>ем становништву Балканског полуострва веома су

распространена, а од етничких имена на]вишс се сусреЬу Грк и

Илир". У Белу крапину ^е то име свакако донето из кра^ева

где ]е било опште. По Цви^иЬу, преданна о старим народима

обично су везана за гробл>а. Грчких гробал>а са степцима на]-

више има у Босни и Херцеговини, у црногорским брдима, ново-

пазарско] Срби]и, западно] Србищ и Далмации. Предан>а памте

Грке као цинове. Грк ]е веома често синоним за православног

човека, па разлог за распростран>еност имена Грк лежи на]ве-

роватни]е у томе што се под Грком подразумева припадник

православие вере, а ерпскохрватске народности.

450. ФилиповиЬ, Миленко С.

Гласник Етнографског музе]а у Београду, кн>ига IX, Београд 1934. —

— Н. 5., 1935, к». ХЫУ, бр. 7, стр. 582.

Часопис ко]и се приказу^е доноси занимл>нве чланке са терена

Македонке, али и из других кра]ева, затим библиографи]у

Ника ЖупаниЬа и библиографи]у етнолошких радова за 1933.

годину.
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451. Филиповип, Миленко С.

Гласник Етнографског музе/а у Београду — кгьига 11. Београд 1936. —

Н. С, 1937, к», и бр. 6, стр. 493-494.

Ова] бра) „Гласника" доноси осамнаест чланака, расправе, граЬу

и библиографи)у радова Б. Дроои>акови11а.

452. ФилиповиИ, Миленко С.

Срблаци. — Н. С, 1937, юь. 1Л, бр. 8, стр. 612—625.

Питан»е ко су Србл.аци покренуо ^е Т. БорЬевип (Ко су Срб/ъаци,

„Гласник скопског научног друшгва", I, стр. 120—121). Одговор

на то питанье пружа]у чланак М. Лутовца Срблаци у Горн>ем

Полимлу („Гласник Етнографског музе^а" у Београду, X, стр.

108—114) и ова] рад ко^и доноси следепе закльучке: име Срблак

]е настало извоЬелем од Србин, односно Србл>ин и Срби^а, тек

по формиран>у српског племена; име Србл>ак ]е постало етничко

име за становништво на територи)и првобитне главне етничке

трупе, односно првобитне Србще и то значенье се одржало до

данас.

453. Филиповип, Миленко С.

Гласник Етнографског музе\а у Београду (Кгьига XIV, Београд 1939).

Уредник Б. ДробшгковиН. — Н. С, 1940, кн.. 1_Х, бр. 1, стр. 76—77.

Бро^ „Гласника" о коме зе реч доноси и чланак Т. БорЬевипа

Цуха у предан>у шпанских 1евре\а у Београду, као и библиогра-

фщ'у радова Митра Влаховипа.

454. Цветип, Емило Л.

1агодина од XVI до XVIII века. — 1909, к». XXII, бр. 12, стр. 919—926.

Након исторщског прегледа, Цветип се осврпе на становништво

уопште. Сматра да )е оно било поделано у две групе: на каме-

ралне поданике (Срби и доселэеници нису били обавезни на ратну

службу) и ха^дуке (чинили су их возници само Срби; бавили

су се гсньеньем шъачкаша, чуваньем граница и обезбеБеньем пут

ника). У Лагодини ^е било и досе!ьеника католичких свештеника.

Студила де написана на основу података из ЗегЫеп ип1ег ёег

кагзегпзспеп Ке&.егип% 1717—/739. у »Мк1еПшц;еп ёез к. и. к.

кпейзагсЫуез» (АЫеПипд Шг Кпе^з^евсЫсМе, пеие Ро1§е. 3

Вала).

455. Цвидип, Лопан

Српско географско друштво. — 1910, кн.. XXIV, бр. 8, стр. 579—583.

Белешка о осниван>у Српског географског друштва. Поставленн

су задали, измеЬу осталих и израда карте „географског распро-

стра№ен>а, било географских облика, антропогеографских и ет-

нографских предмета и пописа остатака старих култура".

456. Цвидип, Лован

Психичке особине. — 1911, кн.. XXVI, бр. 7, стр. 517—524.

Према резултатима анкете и подробне анализе могу се разлн-

ковати психичке особине села или кра|а (мшшъеньа сел>ака из

суседних села ко]*а се на]чешйе исказуЗу у анегдотама, кратким

причама и пословицама), психичке особине старинаца и досе-

л.епика, те психичке особине важни)их и интересанттицих по-

родица. Издва]а^у се главни психички типови: разборити, досет-

л>иви или бистри, мртвице или мртваци, песнички, плаховнти,

брбл>иви и енергични, поносни, подвалащцски, добри л>уди, дис-

циплиновани и недисциплиновани.

457. Цвщип, Лован

Насела и порекло становништва. — Н. С, 1922, кн.. VI, бр. 7, стр.

555. # Б.

Белешка о изласку из штампе XI юьиге ко^а садржи прилоге

А. ЛовипевиЬа Црногорско приморье и Красина и Н. Звонимира

Б)еловчиЬа Полуострво Гат (Пелешац). Изишла ]е и XX кн>нга
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у ксусу ^е об]авл>ена студоца 3. Цви)'ийа Метанастазичка крета-

н>а, ььихови узроци и последице.

458. Цви]ий, .Говап

Научны, рад Академике у 1921. — Н. С, 1922, кн.. V, бр. 8, стр. 554—558.

МеЬу побрсуаним Акадиме^шим пословима истиче се као осо-

бито важан антропогеографски и етнографски колективни рад.

Овим радом омогуйило би се сакушьан>е грайе за студите серхца

„Насела и порекло становништва" и „Народни живот н оби-

ча^и".

459. Цви)ИЙ, тован

Насела и порекло становништва. — Н. С, 1923, кн.. IX, бр. 1, стр. 80.

#0.

Кн.ига XIII садржи чланке Б. Мшкуевийа Купрешко, Гламочко

и Равно пол>е у Босни, П. РаЬеновиЙа Православна општина

Крн>еуша у Босни, Б. Дробньаковийа 1асеница у Србщи.

460. Цви)иЬ, тован

Гласных Географског Друштва. — Н. С, 1923, кн.. IX, бр. 5, стр. 392—

393.

Свеске VII и VIII доносе чланке о пореклу становништва, о ми-

гращцама и о Нидерлеовом делу о старим Словенима.

461. Ча^ановиЬ, Веселии

Религща у српским народним пословицама. — 1909, кн.. XXIII, бр. 9,

стр. 716. # В. Ч.

Белешка о чланку Л>. МитровиЬа ко^и }е оставлен у .Духовно]

старини" за 1909. годину. Пословице су среЬене по азбучном

реду.

462. Ча^кановий, Веселии

Хрватске народне пословице, уредио свеп. Вицко Скорпа Старогра-

Ъанин. V Шибенику 1909. — 1910, кн.. XXIV, бр. 3, стр. 218—224.

Приказ збирке ко]а садржи пословице из вей об]авл^них зби-

рака, из рукописне збирке Михе Гранила и оне ко]е )е аутор

сам забележио. У предговору се разматра]у извори пословица,

оде аутор види у свакодневном животу, здравом разуму, Светом

писму у жипцима. Приказивач не одобрава ни овакву поделу

ни распоред материала (по садржини), напомин>уйи да ауто-

рове интерпретащце открива^у недовольно познаваае ове про

блематике.

463. Ча^кановиЙ, Веселии

Српска крал>евска академика. Српски етнографски зборник. Кн>ига

Деветнаеста. Српски народни обичащ из среза Омол>ског, сабрао и

опысао Сава Мил. Милосав&евиК. ГраЬа за српске народне обича\е из

времена прве владе кнеза Милаша (други прилог) сакупио Др Тих.

БорЬевип. Београд 1913. — 1914, кн.. XXXII, бр. 3, стр. 233—234. — В. Ч.

Први прилог садржи богату граЬу, добро класификовану, ода-

бране податке за истори]у српске релизе, а посебно за српску

хеортолопцу.

464. Ча]кановиЙ, Веселии

С. СегНагй: Бег Му1Нз уоп йег 5ШЦи1, Воп 1913. — 1914, кн.. XXXIII,

бр. 3, стр. 240.

Приказ кн>иге у ко,]оз ]е посебна пажн,а обрайена на митове о

потпору код народа Африке, централне Азще, Далеког истока и

Аустрали^е. За^едничко овим предан>има ^есте то да свет спасава

]едан привилегован човек. Ова кн>ига ^е везана за нашу науку

]ер пружа материал ко]и би се могао користити при решаван.у

многих питала у вези с нашим предан>има о постанку света.

465. Ча^ановий, Веселии

Уби/ан>е вампира. — Н. С, 1923, кн.. IX, бр. 4, стр. 268—284.

Према народном вероваау, снага поодника ]'е велика. Према

ььему се осейа страх, па се разним средствима настода да се
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обезбеди евентуални повратак душе, коза борави у телу док се

оно не распадне. Различите су визите душе и другог света: ве-

р\}е се да се душа брже ослобаЬа уколико се покойник спали,

а и живи су споко^ни. То ]е „разлог што ^е у давно^ прошлости

продрла идс]а на мртве треба спагьивати, то ]е разлог што се

и данас спал»узу вампири". Као заштита од вампира, у неким

кра.)свима се прибегава пробадан>у глоговим колцем и спа.ъи-

ван.у. „Овде су се састала два обича^а, ]едан старики и ]едан

млаЬи." (Многи примери илустру^у сажиман>е хришпанског и

прехришпанског). Претпоставлл се да ^е глогов колац старики

пошто ]е „спал>иван>е тако радикално средство" да не би било

потребе за неким допунским средством. Ова^ обича] ]е познат

и код суседних народа. Тро^ановип претностав.ъа да су за обича)

спал»иван>а знали и наши преци (СКГ, 1901, кн>. III, белешка

бр. 411), а М. ВасиЬ одбацу]е такву претпоставку („Бранково

коло" за 1901. годину). Српска релипца ]едино поуздано зна за

спал>ива1ье вампира. Чин>еница да „од обнча]а спагьивагьа нема

данас никаквог трага" и посго)ан>е других средстава ко^а спре-

чавазу поко.)ников повратак (глогов колац, масхалисмос, т). од-

сецан>е главе, мрцвареьье леша и накнадни погреб после три

године кад се кости изваде и очисте вином) доводе у сумн»у

претпоставку да }е српска релипца познавала обича] спатьи-

ваььа мртваца. Народ прима ново у погребним обича.)'има, алн

задржава и старо, па макар у супститущцама или симболима.

Код Срба ]с од старог задржано :„начи1ьан>е" покойника уместо

пробадан>а, закопаван»е „мере" или нокти)у под прагом уместо

покойника. У прилог тези да ]е спаъива!ье посто^ало говори

]една аналоги]а ко^у износи 'иричек ,да су на Црноморско]

обали спаливали све мртваце да се не повампире".

466. Ча.)кановип, Веселии

Српске народне приповетке, одабрао и уредио Тихомир ОстошК Друго

издсиье. Београд — Сараево 1923 (Мала Библиотека, 288—295). Н. С,

1923, кн,. X, бр. 7, 542—543. # В. Ч.

У збирци ко]а се приказу]е об]авльено ]е 17 прнповедака, од

ко]их ^е вепи бро] прештампан из Вукопе збирке. Приказивач

замера па оскудности коментара и начину штампаи.а („разби-

]ена традшднонална скриптура").

467. Ча.)кановип, Веселии

Бадььи дан и БожиН. — Н. С, 1924, кн>. XI, бр. 1, стр. 40—49; бр. 2, сто.

124—132.

За бад1ье вече се седепи на поду ^еде храна ко^а има „мртвачки

карактер,, (пасул>, орах, мед и риба); учеству)у сви укупани.

Божий има одлике задушница, о чему говори и ношен>е храпе

на гробове и призиван>е предака. За време зимске солститушце

крепу се душе мртвих, што ^е нарочито обележено у словенско)

и германско) народж>1 религией. Претпоставлл се да пиле испи-

^ено за време Божипа представл>а ритуално пипе. Допушта се

претпоставка да ^е могуп утиц^ вавилонске релипце и приче о

опасиоцу Мардуку, „па оно што се ]едном десило у макроко

смосу понавлэа се сваке године у микрокосмосу". Пре би се ре-

кло да уе пщеле општечовечански мотив. Вино се у религией

уопште сматра за супститущцу крви. Оно има знача^ну улогу у

култу мртвих и култу хтонских божанстава — демона. У цшьу

призиван>а душа предака, купа се посипа сламом и имитира се

квоцан>е. БожиЬ прати и мирбожан>е (мирен>е нзмеЬу себе, луб-

ленэе), затим деллнэе ^ела странцима и прос)ацима за душу по-

ко]инка.

468. Ча^кановиЬ, Веселии

В/есник за археологщу и хисгорщу далматинску. — Н. С, 1925, кн..

XV, бр. 1, стр. 79. # В. ЧаК

http://www.balcanica.rs



Библиографи]'а етнолошких прилога 509

Белешка о часопису ко.1И излази на европским зезицима. Чла1щи

су углавном археолошки, затим из историке цркве и религеце.

Ова^ бро] доноси занишьив чланак о народним верован>има и

причама ко.|и су везани за Дидонину превару са волоском ко-

жом.

469. Ча^кановип, Веселии

Задушнице и сиротин>а. — Н. С, 1925, кн.. XV, бр. 5, стр. 372—375.

МилосрЬе о задушницама и „мртвачким" празницима извесно

]е релипцског карактера: то ]е релипцски пропис. Дели се ^ело

щкхуаицма ]ер се веру]е да у н>има могу бити душе предака.

470. Чазкановип, Веселии

Гласник Скопског научног друштва, кн>. 1, св. 1. Скопле 1925. — Н. С,

1925, кн.. XVI, бр. 3, стр. 230—231.

Приказ часописа ко]И у том бро]у доноси седамнаест чланака.

Застушъени су етнографщ'а и фолклор: П. Булат, Прилог проу-

чавагьу народна поезще у ]ужно] Србщи, Н. Недельковий, Осно-

вне етничко-етнолошке карактеристыке скопског народног жи

вота, П. Сланкамеилу Легенде о ]ужнословенским анахоретима,

проф. Ва^гнанд О „македонским Србима".

471. Ча^ановиЬ, Веселии

Српскс народна приповетке. Антологией. Приредио Др. Во)ислав М.

1овановиН. Изадан>е Г. Кона. — Н. С, 1925, к». XVI, бр. 4, стр. 306—

310.

Збирка ко]а се приказу]е садржи 252 приповетке, предговор и

изворе за по]едине приповетке. Приказивач замера на недо

вольно прецизно] подели и избору приповедака.

472. Ча^кановип, Веселии

Ерлангенски рукопис старых српскохрватских народных песама, ыздао

Др Герхард Геземан, проф. Уныверзитета у Прагу (С. К. Академика,

Зборник за исторщу, ]език ы кн>ижевност српског народа I, 12). —

Н. С, 1926, кн.. XVIII, бр. 2, стр. 147—148.

Рукопис садржи 217 епских и лирских песама, предговор Г. Ге-

земана, полис вари|аната и паралела песама. Оцен»у]е се као

на.)стари]и поуздано датиран зборник.

473. Ча^ановий, Веселии

Дон>и свет код старых. — Н. С, 1926, кн.. XVIII, бр. 7, стр. 517—525;

бр. 8, стр. 590—596; кн.. XIX, бр. 1, стр. 46—53.

Култ мртвих ]е ^едан од на]старизих, а по мишл>ен>у многих

научника из гьега се развила свеколика релипца. Дон>и свет се

према народном веровашу налази испод землье, на неком острву,

иза мора или на небу. Одувек се настегало да се поко^ницима

обезбеди све оно што им ^е било потребно на овом свету; стога

се за душу да]е храна. Стари Мисирци су уместо волова сахра-

н>ивали волове од глине или би само уписивали бро^ волова.

Ако би неко погинуо па му се тело не би могло напи полизан ]е

празан гроб — кенотаф. Према открипима француских архео

лога могло би се претпоставити да ]е у келтско-етрурско-римско]

религии посто]ало неко чудовиште у облич]у вука или пса ^е

)е прождирало мртве. Вук ]е био божанство и код Келта и код

Римл>ана — н>ихов тотем ко)и да^е живот и после смрти, узи-

ма.1упи покойника у себе. Мртве ]е гутао и Кербер, на ко]ег

налику]у наш вук и вукодлак. Сматрало се да душе покойника

могу бити добри и зли демони. Прибегавало се различитим ме-

рама да би се избегао н>ихов повратак („начинанл", одсе-

цан>е главе). Хтонска божанства су често и божанства плодно-

сти. Душама поко^ика годи вино уместо крви и првине. Ве

ровало да се смрт може и избепи, што зе наводило л.уде да

трага]у за дрветом живота или водом живота.
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474. Ча]кановиЬ, Веселин

Свети Сава у народном преданзу, спремио В. Боровик. Издан>е заду-

жбине Радощце I. Вурика, Београд, 1927 (Из старих ризница). — Н.

С, 1927, к». XX, бр. 4, стр. 299—301.

1<лыпа ко]а се приказу)'е садржи 244 прилета: народне песме,

приповетке и локална предана. У легендама .)е св. Сава заменно

неколико ранних божанстава.

475. Ча^кановиЬ, Веселии

Српски народни обичащ у БевЬели\ско\ кази, прикупио и описао Сте-

ван Тановик, учител, Београд 1927 (СЕЗ 40). — Н. С, 1927, кн.. XXII,

бр. 2, стр. 146.

Приказ кн>иге ко^а доноси занимл»иве податке за исторщу ерп-

ске релипце: дупли погреб, причешйиван>е крушке (култ дрвета),

скида!ье Месеца на Земл»у (мотив Меде^е, врачаре из Тесалите)

и друго.

476. Ча.)кановиЙ, Веселии

О ускршн>им обича\има. — Н. С, 1930, кн>. XXIV, бр. 7, стр. 521—526.

Ова] празник се први пут помиле у II веку, а развио се из

Пасхе. ХрншЬански припадници ори]енталннх цркава унели су

у ова] обичащ многе елементе Адонисовог култа. Народ нема

много обичала ко,щ би се везивали за Ускрс, много више их }е

везано за БурЬевдан. Централно место у ускршн>им обича.)има

заузима бо]ен>е 1'а]а, „туцан>е поклан.аке и ритуално ]еден>е".

По хришйанском предан»у, бо]ена ^а]а су спасла Мари)'у при

бекству. По народном верован>у, ^а^е ]'е извор живота, оно се

жртву)е душама покойника. Заступгьено ]е и у магщи за плод-

ност: разбила се о рог овна, закопава се у прву бразду. Прет-

поставка да се I а } : I на Ускрс жртву]'у душама предака налази

потврду у обича]у да се ]а]а бо^е пре сунчевог изласка и да се

да]у за суботае задушпице.

477. Ча,)кановиЙ, Веселии

1една божикна легенда. — Н. С, 1931, кн>. XXXII, бр. 1, стр. 47—51.

Легенда ^е поникла у псеудо-Мате^ином ]еванйел,у. Реч ^е о

волу ко^и ]е сламом покривао Христа скривеног у )аслама, а

кон. га откривао. Богородица )е проклела кои.а да се никад не

може нанести осим на БурЬевдан, али да га и тада боли стомак.

Ову легенду ^е прихватио српски народ: во се сматра светом

животинюм, на Божий му се приноси колач на жртву, негде

се средом и петком поста за вола. Во ]е некад био реинкарна-

ци)а предака и за н>ега се везу^у многе легенде, нпр. Земл^а лежи

на иьему. Кон> се сматра за демонску животин>у, он не ста}е на

вампиров гроб, а Ьаволи обично има|у кон>ске ноге.

478. Ча1кановиЬ, Веселин

Три божикна обичала. — Н. С, 1932, кн>. XXXV, бр. 1, стр. 33—40.

У латинском рукопису из XV века ко.)*н се чува у Петроградско]

библиотеци налази се опис три гохьска божийна обичала. По

маци уочи БожиНа не да]у ником ватру на за^ам; позива^у у

куйу л>уде за ко]е веру^у да су срейне руке да им доЬу на Бо

жий узутро. Неки позива^у вука на гозбу да би им овце биле

заштийене од вукова. Слични обичали забележени су и у нашим

кра^евима.

479. Ча^кановиЙ, Веселин

Т. БорЬевик. Наги народни живот (1—6) Београд 1930—32. — Н. С,

1932, к». XXXV, бр. 8, стр. 628.

Белешка о изласку из штампе; II и III юьига односе се на

свадбене обича]е, а V и VI на обичаме Турака, Арбанаса и

Питана.
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480. Ча,)кановиН, Веселии

1една божикна легенда. — Н. С, 1934, кн>. ХЫ, бр. 7, стр. 536—538.

По Ча^кановиЬевом мшшьен>у износи се аутентична хришйан-

ска легенда ко^у ^е саопштио М. МплнпевиЬ (Живот Срба се-

]ъака). Легенда гласи: „Само се на БурЬевдан коньи на]еду и тада
их боли стомак". •

481. Ча^кановиЬ, Веселии

Трн и глог у српско] народно/ религии. — Н. С, 1936, кн.. ХЫХ, бр. 2,

стр. 125—130.

Поштован>е бшьака и дрвейа било }е код старих Срба веома раз-

вщено, па су о томе и до данас очувани трагови. За трн се ве-

ру]е да ]'е ]ако апотропе,]'ско средство у борби против демона.

Глог }е снажно средство против вампира, исцелител. ^е кад зе

узрочник болести нечиста сила, те средство у мапцеким рад-

н>ама за доби)ан>е порода. Веру]е се да земл>а сто^и на глоговим

гранама и да ]е за глог везан црн пас ко.]и га глоЬе. Кад пас

^аче повуче глог, онда се Земл>а затресе и долази до земл»о-

треса. Земл>а ипак не пропадне ^ер ]е св. Петар прекрети штапом

и глог се усправи и задели.

482. Ча^кановип, Веселии

Култ дрвета и бшьака код старих Срба. — Н. С, 1940, кн>. ЬХ, бр. 2,

стр. 112—122.

Култови везани за дрво и бигьке убра]а^у се мейу на.)стари)е.

Веру]е се да посто^и зло и добро дрвейе, односно срейно и не-

срейно: леска (штити од грома), липа (од н>е су правл,ени идоли,

око гье се венчава), храст (дрво бога грома), глог (штити од злих

сила )и ^авор (значаща улога у култу мртвих). Сматра се да ]е

дрво скровиште вила; под дрветом се читаку молитве и приносе

жртве. Култ бшьака спада под заштиту женских божанстава и

демона. За добру вегетащцу, жене су приношене на жртву. Тра

гови тог обича^а донекле су очувани и огледа]у се у бацаяьу де

воне у реку на БурЬевдан. Сведочанства о мойи дрвейа нала-

зимо и у заклетвама (бор и глог). При сечи дрвепа обавезни су

неки култни прописи. На дрвету расту плодови живота — ]'а-

буке.

483. Ча^кановиЬ, Веселии

БожиН и н>егово порекло. — Н. С, 1941, кн». ЬХИ, бр. 1, стр. 57—64.

Истиче се да ^е Божий празник култа предана, он се ]авл>а као

личност у божийним обича^ма, верован>има и песништву. Зна

чащие су аналопц'е са германским божаством Воданом. Он као

и БожиН (аше на кон>у, позива се на вечеру. „Старински пра

зник ко^и ^е предходио Божийу и ко]и ]е продужио да живи

дал»е у народним обича]има и верован.има, био ]е празник у

славу предана, и у славу бога мртвих, ко]'и л'е у исто време био

на 1 вспн национални бог." О Божипу се посебна паж1ьа поклагьа

животин>ама: волу (колач му се ломи о рог, покрива се губе-

ром), вуку (посто]е трагови приношен>а л>удске жртве; сматра

се сеновитом животинюм; често се поистовейу]е с вампиром).

Дал>им траган,ем открива]у се старики сло]еви божийних веро-

ваоа.

484. Чубриловий, Васа

Стано)е Сгано}евиИ (12. VIII 1874 — 30. VII 1937). — Н. С, 1937, кн..

Ы, бр. 7, стр. 595—599.

Осврт на Стано^евийев допринос разво]у националне науке. По-

себно су важне студила Постанак ерпског народа и Народна

енциклопедща.

485. Цаковий, Вукоман

Две савремене народне тужбалице. — Н. С, 1931, к». XXXIV, бр. 8,

стр. 621—622.
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Наводе се две тужбалице: „Брате Го,)ко — очи мо]е" и ,Да бих,

|адна, ]адовала". На н>иховом примеру, ЦаковиН показухе раз-

лику измеЬу два вида тужбалица. Прва потиче од младе не

весте, она ]е више романтична елеги^а, туга за братом ко.)'и

]е био н>ен понос, док друга потиче од ма|ке, са снажно изра-

женим болом и безнаЬем. Снага и искреност осепан»а ко^а под-

стичу на тужена граде разлике меЬу тужбалицама. Наведене

тужбалице забележене су 1928. у Шаренцу.

486. ЦониЬ, Урош

Копитар и Вук. — 1908, кн>. XXI, бр. 1, стр. 77—78. # У. Ц.

Бёлешка о Мурковом чланку Копитар и Вук („Л>убл>ански звон",

свеска за ма] и ]ун 1908). Оценке се знача] Вукове преписке за

културну историку Срба. Из наведених писама види се важност

сарадле измеЬу Копитара и Вука.

487. и он и 11. Урош

Хасанашница на словеначком. — 1913, кн>. XXXI, бр. 7, стр. 695—699.

# У. Ц.

Хасанашница |е превоЬена на словеначки неколико пута. 1акоб

Зупан ]у ]е превео из Вукове Простонародне словенско-сербске

песнарице (1832). Иста превод ]е об]авл>ен и у трепем издан>у

Буквице (1849) и у прво] свесци Народне библиотеке (1883).

Фран Цегнар ]е 1883. об)авио превод Хасанашница у »С1азтки

51оуеп8ке§а 51оу51уэ«. НЬегов превод се оценке као болл ]ер ]е

ближи оригиналу, а и писан \е. течнщим )езиком.

488. Шнева,]с, Едмунд

„Студще из )угословенске народне епике" (СегНагй Сезешапп: ЗшНеп

гие зМз^гзскеп Уо1кзерИс, Егз1е То1%е). — Н. С, 1926, кн.. XIX, бр. 8.

стр. 639—640.

Приказ Гесеманове юьиге посвепене Т. БорЬевнпу. Садржи шест

расправа о епско] поези]и.
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3—4, Београд 1956, 199—210; Исто, Библиотекар, IX 1—2, Београд 1957,

51—69.
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137, 138, 256, 257, 258.

1анковий, Л>убомир С, 259.

танковий, Петар, 260..

.Танковий, Окуан, 290, 359.

Левтий, Павле, 261.

.Телачий, Алексее, 262.

телий, В., 144.

телий, И., 81.

.Гелий, Илща М., 445.

.Тесан, Исидор, 179.

Тефимща 421.

.Гиречек, Константин, 263, 268, 287.

това чобанин, 331.

1ован, свети, 346.

товановий, брайа, 18.

ТовановиЙ, В., 41, 294.

товановиЙ, Во^ислав М., 264, 265,

266, 267, 395, 471.

.ТовановиЙ, Душан, 268.

1овановиЙ, Живорад П., 269.

товановий, Зма] 1ован, 118.

товановиЙ, Тован М., 270, 271, 272,

273, 274, 275, 276, 277.

1овановий, Петар, 163, 278.

1овановий, Слободан, 279, 280.

1овановий, Тома, 433.

1овиЙевиЙ, 70.

1овиЙевий, Андриза, 426, 457.

Локсимовий, Божидар, 281.

Локсимовий, Г., 328.

тонке, Лзудевит, 150.

Лосифовий, Стеван, 282.

1укий, фратар, 353.

Казазис, 313.

Калви), Бартоломе], 339.

Калик, Б., 424.

Карег, З^па, 24, 311.

Капиодан, Т., 320.

КараЬоз, 404.

КараЬорЬе, в. Петровий, КараЬор-

Ье.

Карановий, М., 78, 86.

Караций, Вук Стефановий, .11, 17,

19, 25, 31, 42, 61, 119, 122, 131, 132,

148, 170, 235, 245, 265, 287, 304,

322, 330, 343, 345, 352, 353, 363,

369, 384, 385, 397, 403, 410, 466,

486, 487.

Караций, теремща Обрад, 430.

Караций, Мина, 19, 34.

Карло В., 157.

Карнаухов, И. В., 387.

Картожан, Н., 55.

Касандрий, Петар, 127, 336.

Катий, М., 68.

Качий, Андри|а, 267, 389.

Кашин, Марко, 170.

Ке1ёй11еу, Т., 264.

Келемина, такоб, 363.

Кербеци, 313.

Кнежевий, М., 84.

Коларац, Или^а Милосавл>евиЙ, 33.

Колендий, Петар, 298.

Кон, Геца, 309, 471.

Константин, свети, 346.

Константин, цар, 170.

Конт, Огист, 226.

Коиювий, Петар, 283, 284.

Коиитар, Терне.), 19, 25, 28, 42, 61,

119, 131, 486.

Корвин, Маттца, 339.

Кордунаш, Маношо, 352.

Корнер Бакопо, 408.

Косанчий, Иван, 57.

Костий, Александар Б., 285.

Костий, Д., 99, 320.

Костий, Драгутин, 286, 287, 288, 289,

290, 291, 292, 293, 294, 369.

Костий, Душан, 275.

Костий, Лаза, 396.

Котромановий, 267.
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Коцбек, Франц, 364.

Кралевий, Марко, 18, 26, 48, 62, 286,

290, 339, 359, 407, 409, 432.

Красий, Владимир, 353

Краус, Фридрих С., 120, 135, 174, 178,

183, 246, 249, 250, 251.

Крек, Грегор, 28.

КрстиЬ, Б., 292.

Крул>, Урош, 295.

Куба, Лудвик, 15.

Куленовий, Хаки^а, 296, 297.

Кулиший, Франо, 298.

Лабок, Цон, 226.

Лазаревий, Лаза, 89.

Ладарер, П. Ф., 226.

Лапчевий, Драгиша, 299, 300.

Ласкарис, Михаил, 89.

Лебег, Филеас, 123.

Леже, ЛуЗ, 67, 143, 393.

Лено, Карло, 408.

Леонора, 360.

Лесковац, Младен, 294.

Ло, Давид, 405.

Лончарски, Васа, 352.

Лоренц, Борисав, 301.

Лоренц, Ф., 356.

Лутовац, М., 452.

Луцерна, Камила, 121, 355, 434.

Лютий, Димитри^е, 114.

Мажураний, Иван, 150.

Мазон, Андре, 344.

Ма]ер, А., 356.

Ма]ер, К. X., 102.

Мазере, X., 226.

Макушев, В., 263.

Мал, I., 163.

Малеш, Б., 302.

Мали Радо^ица, 170.

Манро Чедвик, Хектор, 407.

Маринов, Д., 419.

Мар,]ановиЙ, Лука, 120.

Мар|ановиЬ, Милан, 303.

Марко, свети, 134, 402.

Маркович, Мари)"а, 60.

Мартий, Грга, 29.

Матий, Светозар, 304, 305, 306, 307,

308.

Матий, Т., 393.

Михин», К., 281.

Маци, Л., 424.

Меденица, Радосав, 97, 292, 309, 310.

Медий, М., 360.

Меинг, 176.

Мериме, Проспер, 146, 264, 266, 389,

391, 392, 393, 395.

Мештровий, 149.

Мхц'атовий, С, 164, 185.

Мщушковий, Драг. Т., 279.

Миклошич, Франц, 28, 168, 267.

Милер, Георг, 291.

Милер, Ф. М., 226.

Милнйевий, Андри]а, 311.

Милнйевий, Милан, 480.

Милнйевий, Милован Б., 221.

-Малина, царица, 394.

Мило.|евиЙ, Б. Ж., 312, 426. 459.

Милс^евиЬ, М. Б., 313.

Милозевий, Мило]е, 314, 315, 316.

Милосавллвий, Сава Мил., 463.

Милутин, 170.

Милутиновий, Сава, 287, 317.

Мшьковий, Бранислав, 321, 322, 323,

324.

Милутиновий, Сима, 222.

Мина од Костура, 290.

Мирецки, Франйишек, 245.

Мирковий, Никола, 318, 319, 320.

Митий, Милан, 325.

Митровий, .Теремка, 326.

Митровий, Л>., 461.

Мийий, Б., 164.

Михаиловий, Иван, 327.

Миха^ло, свети, 346.

Михаиловий, Драг., 370.

Михачевий, фра Ловро, 201.

Мицки]*евич, Адам, 146, 393.

Мокран>ац, Стеван, 7, 328.

Монди, Петар, 222.

Московл>евиЙ, Милош С, 329, 330.

Музони, Франческо, 428.

Му]о, 224.

Мука, Арност, 241.

Мурко, Матща, 25, 61, 102, 120, 121,

149, 176, 355, 436, 486.

Муса Кесешца, 48, 170.

Мусоргски, Модест, 284.

Мушицки, Луки]'ан, 131.

Насрадин хоца, 12, 98, 274.

Наум, свети, 346.

Недел.ковий, Душан, 85, 242, 331,

332, 333, 470.

Неделжовий, Милорад, 334.

Неман>а, в. Стефан Немала.

Нидерле, Лубор, 162, 234, 418, 460.

Никола]евий, Константин, 396.

Никлий, А., 122.

Николий, Атанаси]е, 352.

Николий Пивллнин, Ба^о, 401.

Новак, Вилко, 365.

Новаковий, Сто|ан, 42, 335.

Новиковски, 119.

Новий Оточанин, .Гоксим, 24.

Ноаде Шарл, 267, 391, 393.

Нопча, барон Франц, 204.
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Носов, А. 3., 205.

НушиЬ, Бранислав, 201, 260.

ЬЬегош, Петар II Петровий, 89, 211,

351.

Обилий, Милош, 287, 320, 389.

Обрадовий, Досите.)', 21.

Обреновий, Александар, 222

Обреновий, ХЬубица, 215.

Обреновий, Милош, 53, 64, 131, 208,

209, 212, 214, 220, 228, 427.

Обреновий, Михаило, 404.

Оден, Максим, 391.

Опец, Вилхелм, 273.

Ораховий, Степан, 335.

Орен, К. фон, 226.

Орфе, Лео, 123.

Орфе.ь 139.

Осто]ий, Тихомир, 5, 18, 66, 122,

466.

Павел, Август, 365.

Павийевий, Мийун, 91, 92, 94, 101,

102, 111, 114, 115, 243, 244, 277,

289.

Павловий, Виктор, 336.

Павловий, Лепосава, 337.

Павловий, Л>убомир, 162, 338.

Памучина, тоаники)е, 352, 383, 384.

Панфил, Тудор, 188.

Параскева, света, 346.

Парвеску, Помпил^е, 188.

Паса^анис, К., 89.

Пелер, 418.

Пера Бугарин, 331.

Перванологус, 89.

Перикле, 325.

Нетрановий, А., 79.

Петрановий, Божидар, 11, 18.

Петровий, Анте, 339.

ПетровиЙ, Данило, 81.

Петровий, КараЬорЬе, 208.

Петровий, Н. Т., 323.

ПетровиЙ, П., 323.

Петровий, Петар I, 81.

Петровий, Петар Ж., 93, 340.

Петровий, Радмила, 81.

Петровий, Растко, 341.

Петровски, 61.

Петрони)'евиЙ, Аврам, 222.

Пейо, Л>., 164.

РШаг<1, Еиеёпе, 195, 302.

Рюагс!, А1с1с1е, 139.

ПовиЙ, Милош, 287.

Ро§§ю ВгассюИш, С1ап-Ргапсе8со,

174.

Погодин, Александар, 342, 343, 344.

Поленаковий, Хараламгац'е, 108.

Поливка, Буро, 356, 360.

Поповий, Богдан, 287.

Поповий, Владета, 345.

Поповий, Д. т., 158.

Поповий, Душан, 95, 346, 347, 348,

349, 350.

Поповий, тован Стерщ'а, 40, 396.

Поповий, М., 164.

Поповий, М. Л., 189.

Поповий, Павле, 23, 30, 40, 87, 108,

187, 190, 270, 327, 330, 351, 352,

353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,

360, 361, 407, 429.

Поповий, Петар, 362.

Поршща, 353.

Потокар, Тоне, 363, 364, 365.

Пра^з, Теодор, 423.

Проезда, возвода, 438.

Принта, Чарлс, 271.

ПродановиЙ, таша, 72, 79, 99, 148,

327, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,

373, 374, 375, 376, 377, 378, 386,

402.

Прокопще, свети, 219.

Прокопщев, 247.

Прйий, К., 48.

Пупил, М., 99.

Пурий, Божидар, 82.

Пушкин, А. С, 343.

Рабате, 123.

Радичевий, Бранко, 89.

Радовановий, В., 163.

Радовановий, Михаило, 379, 380, 381,

382.

Радо]евиЙ, В., 189.

Радоний, Лопан, 42.

Радуловий, Лопан, 383, 384.

РаЬеновий, Петар, 107, 459.

Раковски, 59.

Рачки, Франю, 268.

Кешасй, Закипал, 139.

Ренак, 226.

Рехар, Радиво,)' , 286.

Ржиг, Т. В., 63.

да Римини, Франйеска, 396.

Ристий, Коста, 352.

Ристий, Светозар, 385, 386.

Робер, Марсел, 123.

Розенберг-Орсини, 267.

Родос, М., 89.

Коре1 Моуез, Сеогёе, 330.

Руварац, Иларион, 3.

Рус, тоже, 237.

Сава, свети, 47, 90, 227, 275, 288, 293,

474.

Сазановий, И., 360.

де Самер, Виал, 391.

Сандий, Александар, 18.
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де Санси, 144.

Саторн, П., 39.

Саханюв, Всеволод, 387.

Зеутиг Нои§Ыоп, Ьошзе, 135.

Семеран, Алфред, 174.

Сибшьанин, )анко, 3.

Симий, Стеван, 388.

Синдик, Илща, 162.

Скарий, Владислав, 437.

Скендербег, БорБе Кастриот, 433.

СкерлиЬ, тован, 264, 389, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397.

Скок, Петар, 320.

Скорпа СтарограЬанин, Вицко, 462.

Скот, Валтер, 41, 76, 265, 405, 406.

Сланкамеиду, П., 470.

Смшьаний, Мано.)ло, 398, 399, 400.

Соколов, И. М., 387.

Софрий, Павле, 22, 47.

Сперански, 119.

Ста.)де, 226.

Стадт, 368.

Стал де, 267, 390, 391.

Станий-Драгачевац, Милан, 352.

Стано^евий, Огайо]е, 268, 269, 330,

401, 402, 484.

Старац Милован, 389.

Старина Новак, 290.

Стевановий, П., 361.

Стефан Неман>а 47, 207.

Стефановий, БорБе, 352.

Стефановий, Светислав, 107, 320,

357, 403.

СтефановиЬ, Тодор Виловски, 404.

Стике, Е., 226.

Сто]адиновиЙ, М., 34.

Сгсмановий, Лэубомир, 42, 119, 131,

323.

Сто^овий, Бориво^е, 75.

Сто^ковий, Срета, о, 14.

51га*2, С. Н., 171.

Страхиний бан, в. Бановий Стра-

хиньа.

Суботий, Драгутин, 76, 405, 406, 407.

Таламбас, Мща, 170.

Талвщ, 31, 146, 151, 265, 434, 444.

Талоци, Л., 263.

Тановий, Стеван, 164, 475.

Тевфик, Мехмед, 12.

Те]'лор, Е. Б., 226.

Теодосще Хиландарац, 288.

Тершаковий, М., 42.

Тиме, А., 39.

Тит, Буд, 188.

Т1ешимир, 267.

Томазео, Никола, 89, 336.

Томий, Божидар, 276.

Томий, 1ован, 9, 26, 37, 48, 87, 155,

288, 401, 408, 409, 410.

Трбо]евиЙ, Данило, 8, 10.

ТрЬий, др, 43.

Троановий, Сима, 4, 46, 129, 199,

340, 411, 412, 413, 414, 415, 416,

417, 418, 419, 420, 421, 422, 423,

424, 425, 426, 427, 465.

Трозе, Ф., 85.

Туфегций, танко, 428.

ТЬотзоп, М. 3., 51.

Боровий, Владимир, 99, 207, 287,

360, 361, 429, 430, 431, 432, 433,

434, 435, 436, 437, 438, 439, 440,

441, 474.

Коровий, Светозар, 23, 441.

Курчин, Милан, 31, 121, 355, 443.

Урбани, Умберто, 111.

Урлих, 1акоб, 246.

Урош, цар, 287.

Урошевий А., 231.

Фалдан, Ахмет ибн, 129.

Фатер, 151.

Фекете, Ирена, 444.

Филанданс, Менос, 89.

Филип, .Таков, 263.

Филипеску, Теодор, 179, 181.

Филиповий, И., 18.

Филиповий, Миленко, 78, 80, 445,

446, 447, 448, 449, 450, 453.

Филон, Аугустин, 395.

Фирер, Артур, 134.

Флорински, 234.

Фолг, 31.

Фориел, Клод, 266.

Фортис, Алберто, 267, 389, 391.

Фосе, Шомат де, 389.

Франин, Анте, 410.

Франкл, Лудвиг Аугуст, 34.

Франко, Иван, 356.

Фрезер, 226.

Френ, 129.

Функ, Бретон, 124.

Ха]мс, Вилхелм, 39.

Ха.)"нрих, 134.

Халзак, В., 130.

Ханжековий, Мата, 101, 102.

Хапф, Карло, 263.

Харузин, Никола.), 173.

Хасан паша, 227.

Хердер, 31, 443.

Хекторовий, Петар, 409.

Херман, Коста, 120.

Ховархов, Зорка, 421.

Холиншед, 353.
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Хребел>ановиЙ, Лазар, 24, 96.

Хре]чи, Жан, 311.

Христос, 263, 477.

ЦветиЬ, Е. 3.. 233, 454.

ЦвщиЬ, 1ован, 56, 57, 69, 71, 239,

242, 272, 278, 299, 312, 313, 334,

338, 426, 441, 449, 455, 456, 457,

458, 459, 460.

Ценгар Ф., 487.

ЦрнсоевиЬ, Максим, 134, 396, 434.

Ча^анс-вий, Веселии, 74, 99, 141,

293, 320, 321, 361, 364, 372, 461,

462, 463, 464, 465, 466, 467, 468,

469, 470, 471, 472, 473, 474, 475,

476, 477,

483.

478, 479, 480, 481, 482,

Чарнсоевий, Арсенще, 155.

Чезароти, 267.

Челебща, Евлща, 232.

ЧенгиЬ, Смаил ага, 150

Чернишевски, Н. Г., 394.

ЧимиЬ, Ернест, 115.

ЧубриловиЬ, Васа, 484.

ЧукиЬ, 29.

Чупий, Никола, 16, 38, 398.

ЦаковиЬ, Вукашии, 485.

Целалудин, Мехмед, 120.

ЦониЬ, Урош, 90, 486, 487.

Шабозо, 123.

Ша,]кановий, I., 342.

Ша^кановиЬ, Иван, 100.

Ша.|лок, 353.

Шабанов, Наддан, 318, 319.

ШаулиЬ, Новица, 322.

Шафарик, Павел, 393.

Шашел>, Иван, 364.

Хекспир, Вшьем, 353, 359.

Шел, О., 39.

Шелинг, 226.

Шиший, 282.

Шишков, 131.

Шишманов, Иван, 360, 439.

Шмаус, Ало]з, 177, 292.

Шнева.^, Едмунд, 320, 488.

Штрекел,, 399.

Шйепан мали, 351.

Шурц, Ха]нрих, 35.

Шуфла.), 263.

\Уасе, 3. В., 51.
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ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР

I ОПШТИ РАДОВИ

1. Теорща методологща и истори

ка етнологще 13, 19, 25, 28, 31, 32,

34, 35, 36, 41, 48, 50, 51, 55, 56, 58,

60, 61, 64, 71, 76, 95, 98, 102, 117,

128, 130, 139, 141, 143, 144, 152,

173, 175, 226, 268, 276, 279, 282,

295, 298, 301, 306, 307, 324, 327,

350, 352, 353, 354, 358, 376, 377,

378, 385, 386, 387, 402, 405, 407,

409, 410, 423, 432, 438, 440, 443,

444, 457, 488.

2. Устинове

Архив Патри^арцпц'е у Карлов-

цима, 68.

Државни архив у Београду, 53,

64.

Државни архив у Москви, 68.

Етнографски музе^ у Београду,

33, 105, 421.

Етнографски музе] у Софией, 93,

419.

Коларчев народни музе], 226.

Матица српска, 5.

Ратни и државни архив у Бечу,

68, 431.

Српска кшижевна задруга, 279.

Српска крал>евска акадешца, 7,

36, 53, 68, 69, 70, 74, 77, 159, 163,

196, 199, 301, 340, 426, 457, 458,

463, 472, 475.

3. Друштва

Београдско женско друштво,

421.

Газрет, 296.

Друштво Св. Саве, 90.

Српско географско друштво,

455.

4. Фестивали

МеЬународни фестивал за на-

родну игру, 254.

Такмичеае гуслара, 314.

5. Библиографща

— о Арбанасима, 154, 263.

— радова Митра Влаховийа,

— радова Бориво^ Дрооняко-

виНа, 451.
— радова 1ерне]а Копитара о

Србима, 61.

— етнолошких радова за 1933,

450.

— радова Ника ЖупаниЬа, 450.

— о Куцовласима, 271.

— о Леонори (циклус), 360.

— народних песама, 369, 435.

— народних приповедака, 352,

429.

— о проган>ан.у вештица на За

паду.
— радова тоаники|а Памучине,

383.

— радова Бока Пол^евке, 356.

— радова Стано]а Стажуевийа,

269.

— Хасанагинице (превода на ен-

глески), 406.

— о Циганима (Ромима), 192.

— о играма, 36.
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6. Часописи

Аппа1ез ае Сёо§гарЫе, 272.

Ап1пгорпу1е1а, 43, 170, 249, 250,

251.

АШепаеит (Тпе), 135.

АгсЫу Шг 31ау. РЫ1о1ое1е, 356,

393.

Бечке новине за општу юьиже-

вност, 25-

В1аскичх>а; 5 Ма§ахте, 265.

Бо1 ословл.е, 293.

Босанска вила, 52.

Бранково коло, 465.

Браство, 90.

Вестминстерски преглед, 265.

У)езшк га агпео1о§^и 1 гпзЮггщ

сЫтаНпзки, 468.

1\)рет, 296.

Глас Српске кральевске акаде-

ми)е, 288.

Гласим к Географеког друштва,

162, 460.

Гласник Етнографског музе | а у

Београду, 110, 450, 451, 453.

Гласник Етнографсокг музеза у

Скошьу, 112.

Гласник Земал>ског музе^а, 78,

80, 86, 144, 399, 400, 413, 437.

Гласник 1угословенског профе-

сорског друштва, 96.

С1аз МаИсе Ьгуа1зке, 12, 410.

Гласних Скопског научног дру

штва, 231, 307, 452, 470.

СНазшк з1оуепзкеяа з1оуепз1уа,

487.

Годишн»ица Николе Чупипа, 16,

38, 398.

Дело, 357.

Духовна старина, 461.

Е1по1о8, 92, 446, 449.

Еигопоп, 25.

Зборник за пародии живот и

обичазе, 94, 277, 289.

2екзЬпг1 аез Уегешз Шг Уо1кз-

кипск- П1 ВегНп, 120.

1оигпа1 о{ 1Ъе С1рзу Ьоге 8о-

меху, 38, 183.

1угословенске париске новине,

101.

Каваль, 281.

КарациЛ, 2, 17, 40.

КиЬа, 27, 40, 118, 366, 374.

Кн>ижевни север, 73, 79, 84, 240.

Коло, 3, 353.

Летопис Матице српске, 9.

Лужица, 262.

Ь]иЬЦап8к гуоп, 30, 270, 486.

Ье Ма§агш Р1^^о^ез^ие, 60.

МопхЫу Кеу^елу, 264.

Музички гласник, 65.

Народне новине, 447.

Нова искра, 6.

МоиуеПе Кеуие, 393.

Обзор, 89.

Отечественныя Записки, 394.

ОхгЪгс! апё СатЬпдде КеУ1еу«г,

51.

Прилози за кн>ижевност, Зезик,

историку и фолклор, 87, 97, 98,

108, 274, 280, 361.

Прилози за филозофизу и етно-

психологи)у, 85.

Прилози проучаван>у народне

поезще, 113, 292.

Просветни гласник, 45, 140, 227,

401.

Као1 ЗКП], 32, 150, 409.

Радови Института Словенског у

Прагу, 147.

Развитак (Баььа Лука), 107.

Ьа Кеуие ае Рапз, 56.

Кеуие т1егпа1юпа1е аез с1ис!ек

Ва1кашяиез, 320.

Русски филологически въеник,

61.

31ауоп1с КеУ1е\у, 76.

31оуепзк1 рге^еа, 15, 405.

Современик, 394.

СрЬ, 19.

Српски кн>ижевни гласник, 4,

165.

Старинар, 44, 325.

Српске новине, 262.

Српске новине из Будимлеште,

11.

Типез Ькегагу 5ир1етеп1, 346.

Уметност и старина, 265.

Филозофски преглед, 318, 319.

Роге18п Оиахег1у Кеу1е\у, 264.

Нпгахзка зто1га, 181.

С1азз1са1 Кеу1е\у, 51.

СЬготк дез Мепег Соехпе-Уе-

гетз, 121.

II ФИЗИЧКА АНТРОПОЛОГША

Арбанаси, 325.

Бугари, 418.

Готи, 245.

Келти, 245.

Илири, 295, 325.

Скити, 295.

Словени, 295, 325, 418.

Срби, 44, 45, 195, 205.

Ришьани, 295.

Хрвати, 44, 45.

Цигани (Роми), 169, 302, 412.
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III АНТРОПОГЕОГРАФША

1. Становништво

а) статистички преглед стана

вништва 38, 194, 234, 237, 297,

329, 382, 412, 379.

Ь) порекло 56, 84, 113, 153, 155,

158, 163, 168, 171, 194, 209, 232,

236, 239, 241, 248, 263, 271, 273,

295, 296, 302, 313, 380, 412, 425,

426, 449, 452, 454, 457, 470.

с) мигращце, колонизащде, 82,

155, 156, 159, 160, 162, 179, 181,

- ,,. 228, 259, 303, 380, 412, 446, 460.

2. Насела

26, 68, 70, 153, 162, 163, 196, 215,

260, 278, 338, 426, 428, 457.

IV МАТЕРШАЛНА КУЛТУРА

1. Народна архитектура

а) куЬа 78, 153, 176, 204, 362, 404.

Ь) покупство, 204, 209, 404.

2. Привреда

а) земл>орадн>а, сточарство, ри-

болов, вопарство, пчеларство,

164,240,297,300,448.

Ь) саобра^ и транспорт, 448.

с) сеоски и градски занати, 77,

95, 154, 198, 206, 220, 224, 225,

297, 412, 416

а) домапа радиност, 262, 421, 424,

425.

3. Исхрана

а) Зела, 164, 185, 216.

Ь) пипа, 185, 164, 216.

4. Ношн>а

46. 191, 201, 219, 222, 233, 241, 262,

348.

5. Оруж}е

247, 348.

V ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ

1. Сродство, породица, задруга,

племенска организации а, 20, 43,

60, 78, 95, 129, 158, 173, 182, 184,

187, 191, 198, 200, 201, 208, 210,

212, 215, 219, 222, 240, 242, 259,

260, 297, 321, 348, 417, 431, 445,

470.

2. Правый обича^и

49, 81, 153, 201, 202, 209, 210, 213,

214, 218, 219, 259, 260.

VI ДУХОВНА КУЛТУРА

1. Обичащ

а) Животни циклус

— око роБен>а, 191, 201.

— инищг]'аци]а, 414.

— свадбени, 20, 73, 107, 154,

191, 201, 213, 216, 241, 259,

348, 400, 479.

— посмртни, 4, 129, 154, 191,

201, 241, 398, 411, 412. 465,

469, 473, 475.

Ь) Календарски обича.|'и

— Божий, 22, 84, 172, 199. 219,

222, 260, 261, 415, 467. 477,

478, 480, 483.

— Ускрс, 219, 476.

— БурЬевдан, 219, 224, 412,

482.

— остали празници, 16, 39, 69,

117, 144, 172, 216, 219, 222,

259, 279, 320, 340, 408, 419,

463.

с) слава, заветина, крсно име,

80, 140, 222, 260, 321, 404.

2. Верованл

а) о митским бийима, 47, 53, 157,

321, 465, 473.

Ь) о животиньама, 80, 477, 478,

483.

с) о билкама, 475, 481, 482.

а) остала верован>а, 46, 168, 170,

171, 172, 173, 216, 219, 229, 252,

340 348, 475, 476.

3. Усмено народно стваралаштво

а) проза

— ба.|ке, 135, 320, 363, 375.

— предала и легенде, 63, 83,

134, 223, 224, 277, 317, 347,

422, 464, 468, 470, 474.

— приповетке, 23, 30, 33, 39,

40, 51, 62, 66, 91, 92, 98, 118.

122, 170, 174, 177, 178. 187.

190, 223, 227, 247, 249, 251,

274, 277, 293, 294, 321, 345,

348, 352, 353. 354, 357, 358,

359, 373, 375, 407, 430, 442,

466, 471.

— анегдоте, 12, 62, 91, 92, 101,

111,243,244.

— пословице, 10, 188, 189,211,

300, 364, 461.

Ь) поезша, 39, 79. 83, 84, 90, 93,

112, 126, 127, 261, 311, 372, 376,

405, 470.

— лирска, 7, 11, 72, 75, 102,

193, 230. 285, 298, 304, 305,

322, 326, 327, 331, 332. 333.
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337, 366, 367,

епска 2, 3, 6,

26, 34, 37, 42,

97, 100, 102,

124, 128, 136,

147, 150, 151,

264, 265, 275,

289, 290, 291,

308, 320, 323,

339, 342, 343,

394, 405, 436,

488.

баладе 31, 41

434.

368, 369, 485.

И, 14, 18, 24,

48, 62, 75, 96.

120, 122, 123,

142, 145, 146,

170, 207, 235,

276, 286, 287,

296, 305, 306,

327, 335, 336,

344, 347, 351,

440, 443, 487,

, 76, 106, 149,

4. Музыка и музички инструмент

7, 15, 52, 65, 85, 93, 104, 161, 236,

241, 245, 253, 254, 255, 256, 257,

258, 281, 283, 284, 314, 315, 316.

5. Народне игре, 7, 104, 109, ПО,

112, 137, 138, 188, 222, 241, 320,

328, 404, 408.

6. Народно ликовно стваралаштво,

348, 421, 422.

VII НАРОДНО ЛЕКАРСТВО

199, 413, 427.

VIII НАРОДНА ЗНАН.А

— мере (рабош), 419.

IX ЕТНОПСИХОЛОГША

45, 47, 58, 88, 154, 159, 167, 169,

171, 233, 239, 242, 250, 256, 268,

278, 296, 297, 318, 319, 331, 334,

402, 456.

* Ова библиограф^а ^е ураЬена

као део стручног испита ко]и сам

као библиотекар полагала ма^а

1982. године. Комисщи ]е званич-

но предата пре по]аве „Библио

графов Српског юьижевног глас-

ника 1901—1914" др Л>убице Бор-

Ёевип. Овде се штампа у онак-

вом виду какав ]е имала пред

испитном комисщом.
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