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Стока je rajeHa у великом 6pojy.

Преко лета била je на планинским паш-

аацима, а пред зиму опуштала ce у

тошп^е зимовнике. Тамо су посгс^але

прихватне стаje и припремл>ена храна.

rajeay коша и оваца поклан>ана je Haj-

Beha пажвьа, па тек онда rajeay говеда

и свивьа итд.

На Kpajy, можемо реки да je юьига

о Kojoj je овде реч, занимл>иво напи

сано дело, ретко у Hayreoj литератури.

Аутор добро no3Haje проблем, изворни

матери)ал и литературу насталу у ши-

рем временском периоду. Дело je клу-

стровано и фотографи)ама.

Joeau Ф. Трифуноски

Душан Бандик, ТАБУ У ТРАДИЦИОНАЛН01 КУЛТУРИ СРБА,

Београд 1980, 408 стр.

Ова занилиьива кft.ига, Koja се веома

лако чита, садржи : уводни део (7— 26) ;

табу-прописи везани за живот noje-

динца (29 — 205); табу-прописи у од-

носу човека према природа (211 — 270) ;

табу-прописи у пол>опривреди (273 —

313); табу-прописи у меЬул>удским од-

носима (317 — 376); завршна разма-

тран»а (379 — 389).

У традиционалист култури Срба,

како истиче и аутор, nocrojH велики

6poj забрана и ограниченна KojH се могу

идентификовати као табуи или као тра-

гови табуа. Из изложене фактографов

у кеьизи jacuo се види да су те нега-

тивне одредбе прожимале целокупни

животни процес друштвених за)едшща

или по)единаца у нашем народу.

Пошто свако подруч)е живота има

специфичен садржа) и ствара специ-

фичне потребе и проблеме, то и табу-

-одредбе у одреЬеним животним окви-

рима flo6njajy специфична сво)ства. Пс-

траживаша аутора била су усмерена на

оне области живота заседание или по-

)единца у KojHMa се те одредбе Hajjac-

raje Hcnonaeajy.

ПолазеКи са наведеног становишта,

Д. БандиН je обрадио комплексе табуа

везане: 1. за критичне моменте у жи

воту човека, аегово роЬенье и умирание;

2. за однос човека или друштва према

природа; 3. за процес пол>опривредне

производное; и 4. за одре^ене облике

ме1)ул>удских односа.

На Kpajy кн>иге формулисани су оп-

îuTiijn ставови о карактеру и улози табуа

у традиционално) култури Срба. У це-

лини, кн,ига Табу у шрадиционамщ кул-

шури Срба представл>а занимл>иво

дело, чи)и je аутор добро no3Haje про

блем и разноврсну литературу насталу

у широком временском периоду.

Joeau Ф. Трифуноски

JOB3H ВукмановиК, КОНАВЛИ, АНТРОПОГЕОГРАФСКА И ЕТНОЛОШКА

ИСПИТИВАНэА, Посебна издаша Српске академ^ц'е наука и уметности, Одел>ен>е

друштвених наука, кн>. 85, Београд 1980, 476 стр.

Ова вредна Kftitra, Koja се чита веома

лако, садржи: предговор (стр. XI —

XII), општи део (стр. 3 — 332), посебни

део (стр. 335 — 452), регистар (стр.

453 — 465), списак илустрацща (стр.

467 — 468) и резиме (стр. 469 — 476).

HajoÖKMHHjH je општи део гаьиге, на

329 страна. У н>ему су следеКи оделщи:

облает; физичке прилике и однос насе

ла према н>има; кратак исторщ'ски пре-

глед; насел>а; становништво ; управна

власт; народил говор и старо писмо;

домаЬи живот; )ела и пика; ношньа;

друштвени живот; o6H4ajn; народна

веровавьа; психичке и телесне особый;

народне мере; заразне болести.

Као што се из изложеног види, аутор

je написао комплетну антропогеограф-

ску и етнолошку студаоу. Код нас су

тако, на пример, радили J. Ердел>а-

новик и М. Филиповик. За израду

студоц'е о Конавлима, териюри)и Koja

je некада припадала Дубровачко) Ре-

публици, испитиван>а на терену запо-

чета су 1939. године. Затим je аутор та

кештшаша на<.тавл>ао после рата до
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1975. године. Penco je Koja друга наша

облает толико дуто испитивана.

Облает Конавла издужена je од се-

верозапада према jyroHCTOKy и то „од

Bynjer ждри^ела до Дебелог ópnjera".

Ca истока се граничи Боком Которс-

ском, са севера херцеговачким планин-

ским гребенима, са запада Цавтатом, са

jyra 1адранским морем. Границе области

су природне и она представлю jacHy

географску целину.

Истори)Ску и етничку прошлост Ко

навла, чи)а се историка мешала са исто-

pujoM суседних земал>а и области, аутор

je проучавао користеКи HcropHjcKe из-

воре и архивску rpahy у Цавтату, Ду

бровнику, Херцег-Новом и Котору.

Осим тога, коришЬене су црквене юьи-

ге, мемори)алш1 записи у приватном

власништву и друго.

Све у свему, Jobsh ВукомановиЬ,

наш искусан научни радник, успешно

je проучавао у оном делу антропогео-

графске и етнолошке одлине наведене

области. Изложио je стварну природну

средину у вези са целокупним народ-

ним животом, обича)има и духовним

стваралаштвом становништва.

Посебни део рада оадржи моногра-

фи)е 29 сеоских насе.ъа. У ньима су

одел>ци : о положа)у и типу села; прош-

лости и старинама; садам пьем станов-

ништву; и о несталим породицама. —

Методски оквири рада, CBojoM чврсти-

ном и логичким склоном, KMahe rpajHy

вредност. У делу има 47 фотографов

(HajBHuie са ноплъом становништва), али

не садржи карту области.

Jрван Ф. Трифуноски

BALKAN STUDIES, vol. 21/1, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 1980.

Oeaj 6poj часописа солунског Инсти

тута за балканске студи)е посвеЬсн je

рефератима Koje су подпели (или при-

премили) грчки научни радници на

Четвртом меЬународном конгресу jyro-

источноевропских студоц'а у Анкари (13.

до 18. августа 1979). Реч je о дванаест

реферата, од KojKX heno укратко при

каза™ само неколико. У занилиьивом

реферату П. J. Зепоса, познатог грчког

стручшака за исторщу права и за оби-

ча)но право Tpaîoeu визаншщско1 Права

у обича}ном Праву, истакнуто je да je

внзанти]ско право било доминантно

током многих столеКа у широком реги

ону jyroHCT04He Европе и Мале A3«je,

посебно зато што je турски осва^ач

толерисао право ocBojemnc народа. На

та) начин су свештенство и поглавари

локалних самоуправа постали депози-

тари и наставл>ачи примене византи)-

ског права. Тако je у поменутим регио-

нима настало поствизантщеко право.

Кад су ce у XIX веку формирале бал

канске државе, ово право je наставило

да живи у неким од н>их, и то било

као писано право било кроз неписано

право. Аутор се, мег)утим, ограничава

на приказ остатака византщеког права

у грчком праву и посебно oöpahyje

го^едине знача)нн)е правне институте и

принципе. Тако он разращу je принцип

слободе уговарака и неформалности у

уговорним односима; затим принцип

поштован>а добре вере и добрих пос-

ловних o6H4aja; братимл>ен>е; неке

принципе o6H4ajHor наследног права;

oÖH4aj „тримори)е" (ко)и je уведен join

1 306. године на предлог пагри;арха Ата-

Hacuja), према коме родители ко)я над-

живе дете наслежу jу само треКину н>е-

гове имовине, док се оотале две треНине

деле измег)у шире породице и цркве;

o6iwaj „психике", KojH je у вези са

одредбама 40. новеле Лава Мудрог о

насле!)иван>у Л1ща Koja умру у заточе-

ништву, итд.

У заюьучку реферата подвучено je

да oÖH4ajHO право поствизанти)ског пе

риода представла моКну везу у ланчу

HCTopnje народа jyroHCT04He Европе,

Koja je остварена упркос )езичким раз-

ликама, на основама културе византед-

ског света.

У реферату Евангелоса Кофоса Диле-

ме и йравци грчке Политике у Македонии

1878—1886. реч je о периоду KojH се

односи на критичне године — од Бер-

линског конгреса до бугарске алексине

Источне Румелще, када je била преис-

питивана грчка политика у македонском

шгоиьу. КоришЬмьем новог архивског

материала из грчког Министарства

споллих послова, у реферету се иегга-

îyje начин на Kojn je била формулисана

политика Грчке, н>ени цил>еви, као и

cnpoBoheibe тих цшьева у дело. Пре

седамдесетих година Грчка je погрешно

посматрала Македони)у као jeдан од

отоманских региона Kojn he чинити део
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