


Прикази, критике, извешта^и 231

УУаупе 5. VисгаюЬ,

А 5ТШУ Ш 50С1АЬ 51ЖV1VАЬ: ТНЕ КАТШ Ш В1ЬЕСА КШШЕ,

Мопо^гарп 5епез т \Л^огИ АЯаагз, Уо1ите 1ЫПевп, Ьоок опе (Е&заув

'т полог оГ 1с«е? КогЬе1),

11п1уегяЛу ог Балует, СгасиШе 5сЬоо1 ог Шеггаайопа1 5!шИе8.

1975. Рр. XXVIII+ 194

Професор исторще на Стан-

форд универзитету у С^едшьсним

Америчким Државама и тугосло-

вен по пореклу, аутор ове студи-

}е успео ]е да, на сажет и анали-

тичан начин, прикаже друштвену

трансформаций катуна на Билеп-

ким рудинама (иначе, кра]а у ко

ме ]е и роЬен) од средњег века

па до наших дана. Посебна вред-

ност ове мопографи)е ^е у томе

што се нюме на адекватан начин

информише страни читалац о фе

номену полуномадског кретан>а и

сточарен,а, као и катуна у херце-

говачким брдима.

Одмах у уводном делу подву-

чена ]е веза измеЬу среднювеков-

ног и модерног катуна, али и зна

чаще разлике измеЬу н>их, меЬу

ко^има и чшьеница да ]е данашн>и

реликт катуна и катунске органи-

защце постао само економска и

сезонска друштвена за]едница.

Да]упи исторщски преглед раз

во^а региона Билепких рудина, ау

тор посебно указу)е на етничке,

културне и економско-сощцалне

компоненте тога разво^а кроз ис

торгу и констату]е да ]е данас

л>удска рука умногоме изменила

и географщу и привреду тога кра-

]а тугослави]е. То ]е, у велико]

мери, изазвало ишчезавање тради-

ционалне културе и привреде, иа-

ко се одговара]упи реликти и да

нас ]ош могу уочити и изучавати.

Рад ]е подел>ен на два дела.

Први се заснива на об]авл>еним

изворима, а други првенствено на

ауторовим личним запажан>има до

ко]их }е долазио кроз теренски

рад током последних двадесет

пет година. Први део представлю

сво]еврсну синтезу онога што ]е

до данас писано о катуну, а садр-

жи и ауторове оцене и мшшьеню

о по]единим теорщама о катуну,

а на кра^у и одговара]упе зак-

л>учке. Други део, пак, може се

сматрати не само као студи]а о

савременом катуну, веп и као вре-

дан извор документаци]е, нарочи

то за страног читаоца и истражи-

вача.

Аутор у првом делу свога рада

констату^е да су многи истори-

чари и етнографи истраживали

феномен катуна, повезу]упи га

увек са Власима, за ко]е се прет-

поставл>а да су, као сточари, би

ли оснивачи ових балканских за-

]едница. С овим у вези истакну-

те су и тешкопе у проучаван>у,

]ер се под по]мом „Влах подра

зумевала и етничка и професио-

нална трупа, али и низ других ло-

калних значела. ТакоЬе и порек-

ло овог назива ни]е у науци до

кра]а об]ашн>ено. Пошто ]е дао

преглед истори]ских извора и тео-

ри]а о по]му и некадашню] ет-

ничко] скупини Влаха, аутор по

себно обраЬу]е н>ихов утица] на

тужне Словене. ТакоЬе излаже и

категоризацщу Влаха, иако истиче

да н>ихова улога у етногенези

овог дела балканског становниш-

тва оста]е у ^угословенско] исто

риографики ^едно од важних пи

тана ко]а захтева]у дагье истра-

живање.

Следепе поглавл>е односи се на

среднювековне катуне, ко]и су

представл>али организовану групу

луди, ко]а се разлиновала од зем-

люрадничког становништва не то-

лико по свом економском поло

жазу, $ер су се и ]едни и други

бавили сточарством и землорад-

н>ом, веп по врсти обавеза и по

правном статусу. Аутор затим об-

раЬу)е организаци]у среднювеков-

ног катуна, н>егову трансформаци-

]у и настанак племена, наводепи

мишл>ен>а аутора, као што су Шо-

ба)ип, тован Цвщип, Лиречек и

Филиповип.

У дал>ем тексту концизно су об-

раЬена питан>а сточарског друш-

тва Билепког региона у доба ото-

манске владавине, од 1482. до 1876.

године. Аутор, измеЬу осталог, ис

тиче да су Турци углавном ува-

жавали установл>ену обича]ну

праксу, чинепи мало да регулишу
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или фиксщэд'у статус шума и

паппьака — те главне матерщал-

не основице привреЬиван>а тамош-

н>ег становништва. И у погледу

тумачења утица]а ко]и ^ отоман-

ско осва]ање вршило на сточар-

ску привреду у ]угословенским

земл>ама посто]е различита миш-

л>ен>а у науци. Неки аутори, као

Ердел>ановип и С. НоваковиЬ, за-

стугауу тезу да ]е турска влада-

вина у српским земл>ама имала

негативан утица], док други, као

С. ТомиЬ и ФилиповиЬ, да]у при-

хватл>иви]е тумачевъе према коме

}е у том периоду сточарство би

ло стимулисано, у пореЬен>у са си

туациям у ко^ ]е оно слабило

као резултат политике среднюве-

ковне српске државе. Но, и ово

питан>е оста]е, по мишгьењу ауто

ра, у велико] мери отворено и у

том погледу ]е потребно ]ош кон-

султовати теже доступна отоман-

ска документа о Херцеговини, ук-

л>учу]уЬи и БилеЬке рудине, о ко-

]има ]е у раду реч.

Сточарско-планинско друштво

обраЬиваног региона тугослави]е

]е затим приказано од периода

Аустро-угарске окупали]е и првог

светског рата, па до савременог

доба у коме аутор веЬим делом

говори на основу личних искуста-

ва са терена, приказу)уЬи га и

као .дезинтегращцу пасторалног

друштва". У томе ]е знача]ан еле-

менат модернизован>е читавог тог

кра]а, н>егова електрификацща

итд.

Последн>и део студи]е посвепен

]е детал>ном опису, посебно за-

нимл>ивом страном читаоцу, се-

зонских кретања на планине у ци-

л>у летње испаше стоке, при чему

аутор да]е и графичке прилоге —

цртеже по]единих зграда и об]е-

ката ко]и су на путу ишчезава-

ња и у на^забаченщим планин-

ским кра]евима тугослави]е (на

пример, колиба, телеЬак, тор за

мали бро] стоке, опьиште, преви-

]ача, стап и сл.).

Бурица КрстиН

Момчило С. Лутовац,

СТОЧАРСТВО НА СМШЬЕВИЦИ У ПРОШЛОСТИ И ДАНАС,

Гласник Српског географског друштва, св. 57—1,

Београд 1977, стр. 99—116

Планина Смшьевица у Горном

Полимл>у одувек ]е пружала по-

вол>не услове за сточарство: при-

родни паппьаци представлю]у ма

тери]алну основу да се л>уди баве

овом привредном граном; затим

друштвено-истори]ске прилике у

прошлости такоЬе су погодовале.

Потрошни центри овог подруч]а

су Иванград и Рожа]е.

МеЬутим, послератно расло]а-

вање села и занемариван>а сто-

чарства на планини Смшьевици

интензивно тече. Због тога ]е, ка-

ко истиче аутор, сада тешко гово-

рити о перспективи сточарства

овог нашег кра]а. Данас ]е чети-

ри пута ман>е стоке него пре дру-

гог светског рата. По тврВењу

Момчила С. Лутовца сточар

ство Ь е сасвим одумре-

ти до двехил>адите го

дине.

Због свега изложеног, рад са

резултатима проучавања сточар

ства на планини Смшьевици у

прошлости и данас, надамо се да

йе изазвати посебно интересовал*

стручнюка. Ова] рад указу]е на

тежак проблем сточарства и на

другим планинама у Горњем По-

лимл>у, као и у другим планин-

ским подруч]има наше земгье.

Особито занимгьива излагања у

раду Момчила Лутовца груписана

су по уобича]ешш одоьцима: 1.

природне особине планине Сми-

л>евице; 2. сво]ински односи сто-

чара; 3. сточарство у прошлости

и данас; 4. заюьучни део. И две

речи при заюьучку. Рад Момчила

Лутовца „Сточарство на Смшье

вици у прошлости и данас" спада

меЬу оне радове ко]и редовно по-

буде веЬу пажн>у и о ко]има се

радо размшшьа. Он Ье подстаЬи

друге наше научне раднике на

слична проучаван>а сточарства ос-

талих планина тугославще.

У. Ф. Трифуноски
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