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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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