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обоjene у црвено, и украшене га)танкма.

Служе не само у одбранн од невремена

него и као покривачи за спаван,е. Ка-

рактеристичне су за сточарске пределе

Далмаци)е, Босне к Херцеговине, Црне

Горе, Албанще, Cpönje, а могу се наhu

и у Румушци, Бутарско) и Грчко). Да

би об)аснила порекло овог типа каба-

нице, аутор трага за истори)ским изво-

рима, на основу ко)их yTBpfcyje да je

округли — звонасти тип огратача био

познат join старим Римл>анима. Ову

кабаницу, као веома практичен одевни

предмет прихватило je романизовано

становништво Балкана и пренело га у

наслеге и другим народима, па и кас-

HJije придошлим Словенима.

ТреКи тип кабанице у jyroHCT04Hoj

Европи, за Taöpnjeny Шуберт, jecTe каф

тан, Kojh су донеле Османлще као хал>е-

так равнокраког трапеза, са убаченим

троугаоним клиновима на деловима ис

под пазуха. Она да)е варианте овог ос-

новног типа, од kojhx посебно сткче

перацски кафтан, са изузетно богатим

наборима, као хал>етак турских t-ултана

од XV до XVIII века. Кафтан се иначе

cpehe на читавом простору jyroHCT04He

Европе под разним називима, а аегово

источ&ачко порекло се не доводи у

сумн>у.

Kpaj студоце посвеЬен je променама

Koje су наступиле у одеваау сточара и

сел>ака на Балкану. У неким аиховим

данаппьим хщьецима аутор види тра-

гове некадаппьих сточарских кабаница.

Свестраном етнолошком анализом и

компаративном захватом, без Kojnx се

не може замислити ова врста рада у

етнологи)^, Габриеле Шуберт je на ос

нову сачуваних MysejcKKx кабаница по

ставила поуздане темел>е за одрейиваке

гвих важни)их етнографских црта овог

хал.етка. КористеЬи литерарне изворе,

особито )утословенских писаца, водеЬи

рачуна нарочито о лнигвистичко) страни

проблема и нсторщским епохама, могла

je да постави стилске и функционалне

одреднице, посебно да утврди генезу

сточарских кабаница )угоисточне Ев

ропе.

Овакав методолошки приступ Габ

риеле Шуберт, Koja rumie са истанча-

ним слухом искусног истраживача и до-

брог познаваоца проблема, дао je пози-

тивне резултате у проучаван>у овог бал-

канолошког феномена.

Можемо заюьучити да je ова студила

3Ha4ajan допринос проучаванъу исторще

балканског костима и лег пример KojKM

ce noTBpljyje теза о вишеструко) и више-

сложно] култури балканских народа, у

Kojoj се преплиЬу разни етнографски и

исторщ'ски CTojeBH.

Драгослав Amüomjeeuh

REVUE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES, tome XVII/1 -4, XVIII/1—4

Bucarest 1979—1980.

Приближава)уЬп ce jy6nnapHoj, два-

fleceroj годицныщн излажиьа, OBaj ча-

сопис Института за проучаван>е jyro-

источне Европе у Букурешту, веома зна-

ча)ан за балканолошке студне, прати

научна достигнуКа у области балкани

стике, и шире. Ту су прилози о култур-

HOHCTopiijcKHM, юьижевноистор^'ским,

лингвистичким, економским, дипломат-

ским и другим становиштима сагледа-

ван>а односа у животу и друштвеним

кретан>има народа )угоисточне Европе.

Илустращцу за то налазимо у разно-

врсним прилозима у CBaKoj од четири

свеске Koje се редовно публику^у у току

jeflHe године. Штета je, свакако, што се

у оваквим приказима, па и у овом при

казу, морамо задовол>ити сумарним пре-

гледом Hajimipe захваЬених тематских

целина, свесни да he тако многа важна

и знача)на пнтаньа остати по страни или

he бита само узгред наговештена.

Прва свеска за 1979. годину делими-

чно je посвеЬена проучаван>у влашке

диаспоре у балканским земл>ама. Два

су прилога у томе : Costim Feneçan, Od-

носи Влаха у долины Цешине йрема ïpady

Шибенику KpajeM 14. и у йочешку 15.

века (нем.) и Elena Scarlatoiu, Балкански

Власиу свешлосши литвисшичких cûïyduja

(енгл.). Културни и лингвистички од-

носи ширег захвата разматра)у се и у

другим прилозима. Haralambie Mihà-

escu наставл>а cBojy студщу под насло-

вом Визаншщска кн>ижевносш као извор

йознавшьа вул1арнолашинско\]езика, чща.

je први део oôjaniio у овом часопису

(XVI, 1978, № 2, с. 195—215), полазе!ш

од тога да се (непрекинути) континуитет

римске културе у BiraairnijcKOM свету

HajjacHnje noKa3yje у лексици латинског

)езш<а. Имена шурскох йорекла у исшоч-

Hoj Евройи предмет су расправе Mefkü-

ге Mollova (Софиа), Koja у н>има открива
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антропониме, етнониме, топониме и дру

га значиьа турских лексема (Bajdak,

Balta, Baran, Begum,Cuvan,Elem и др.).

— Прилеп йроучава/ьу yiüu^tja ipyxoije-

зика на славо-румунски пише Lucia

Djamo-Diaconita. „Славо-румунски je-

зик културе и канцеларще румунске

Кнежевине у доба феудализма — исто

као к латински у западно) и централно)

Европн, )авл>а се као комплексна целина

на, с мноштвом фонетских, морфолош-

ких и лексичких облика . . . Грчки

лексичЮ1 yranaj захватив je два аспекта :

1) поза)мл.енице и 2) )езичке преведе-

нице (décalques linguistiques)". — Zam-

fira Mihail усредсре!)у)е пажн>у линг

виста на Мешодолощу комйарашивног

исшраживсиъа лексике у )езицима jyïo-

исшочне Ееройе. Полазеки од тога да

je упоредна историка 1угоистока у отвари

историка контаката и интepфepeнциja у

овом делу Европе, аутор сматра да

„структуралне методе не npy>Kajy по

казе на ко)и начин су говорни (езици

одражавали CBoje контакте. Само )едан

лексички корпус, проучен из лингви-

сгичког и етнолошког угла, Mohn he

томе да допринесе — сматра аутор —

а убудуЬе и да истакне теорщу условно

названу „^единство балканске лингви

стике" (union linguistique balkanique).

Штавише, аутор сматра да се шцбемьв

и на)потпуни)и резултати у проучава&у

дезичке rpatje могу добити методама ком-

плексног и свеукупног проценэиваша

лексичког матерщала, интердисципли-

нарним методама сво]'ственим у етно-

ЛИНГВИСП1ЦИ. У прилогу flaje синоптичк-

тички преглед термина за^едничких у

албанском, бугарском, грчком, македон

ском, румунском, ерпскохрватском, тур-

ском и старословенском jeaHKy.

Ariadna Camariano-Cioran naje први

део расправе Новчане йомоНи Koje су

румунске земле Приложим {рчким шко

лима (I), а други део расправе об)авл>ен

je у св. 1. за 1980. годину. Nicolae

Saramandru пише О аромунском говору

Крушева (у Македонией), са фонолош-

ког, морфолопжог и лексиколошког ас

пекта. Посебно детально и аргументо-

вано мноштвом примера аутор разма-

тра аромунски вокабулар, речнички

фонд са елементима латинског, албан-

ског, грчког, турског и словенских je-

зика. Хроника у oeoj npBoj свесци беле-

жи оеврт Е. Siupiur на Румунско-

-бухарски cuMüosujyM, одржан 9—1 3. (ула

1978. у Букурешту. Тема скупа — Кул-

шурне везе румунскт и SyïapcKoï народа

у повще време (XIX век) — изабрала je

поводом стогодишнзице ослобо!)ен>а Бу-

гарске.

№ 2/1979. посвеКен je саопштенъима

поднесеним на IV ме1)ународном балка-

нолошком конгресу у Анкари (августа

1979). У оквиру конгресне теме —

Трговачки йушеви и йолишички односи

Çerban Papacostea за предмет расправе

узима JeàaH основой аейекш ^енов.ъанске

политике на Црном мору у XIV веку,

Olga Cicanci Законску одредбу и начин

делованм шрговачке комйанщеу Брашову.

После неколико caonurreiba из об

ласти дипломатских контаката и друшт-

веног живота у земл>ама jyroHCT04He

Европе, бележимо четири прилога Н.

Mihaescua Визаншщска юьижевносш као

извор йознава>ъа вулгарнолашинскт ]езика

( III), у коме се посебно говори о вока-

булару и терминологии у византи)ско)

држави npHXBaheHoj преко римске BojHe

организащие и н>ене терминолопие. —

Elena Scärlätoiu доноси обил>е )езичке

rpalje под насловом Румунски jeswueu

елеменши у македонском и срйскохрваш-

ском jeswey, Замфира Михаил прати

аромунске елементе у бугарском je3HKy,

a Càtàlina Vätäsescu чини краЬи оеврт

на Македонско-румунске речи у албан

ском слету.

Три су 3ajeflHH4Ka наслов под Koje

су евротани прилози у № 3 за 1979.

годину: Асйекши економскох развишка,

Преносни говорни израз и друшшвенойо-

лишичко значен* и Кнлйа и друшшво. Из

овог последаег круга издва)амо текст

Прозна басна, осведочено дело у йроцесу

еволуцще меншалишеша и формира/ьа

кгьижевног укуса на Kpajy XVIII и йо-

чешком XIX века (Georgeta Loghin). У

ширем контексту pa3Boja румунске кул-

lype, афирмашма басне била je услов-

л>ена извесним културним тековинама

народа jyroHCT04He Европе, посебно

Грка и Срба. При том као пример

наводи избор басни Доилка Обрадо-

виЬа и чшьеницу да су оне побудиле

читав низ адапташна коje су обавили

фаб>листи овог дела Европе. Оне су

тако стварале извесну сродност у ду-

xoBHoj и CHToncHxit4Koj структури, у

феномену Оезичке) културе и ментали

тету л>уди европског jyroHcioKa.

У 4eTBpToj свесци овога XVII годи-

шта налазе се углавном текстови под

)едилственим насловом Национална;весш

и ослободилачки йокреши.

Прилози у № 1 за 1980. годину темат-

ски су усмерени на политичке и кул
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турне односе — изворе и документа.

Неколико радова посебно осветл>ава

културу и политику у доба JycnnnrjaHa.

У хроники читамо су.чарни приказ ме-

1)ународног симпозиума Средн>овековна

грчка кгъижевносш и словенске кнмжев-

носши (Солун, 21—24, 1979), у оквиру

кога су расправлани основни проблем»

ширека византи)ске и поотвизанти)ске

юьижевности у словенским преводима

у тзв. Сборники (Codex miscelanés). Дру

га освр1 односи се на Девеши конхрес

ме^ународне асоцщаци;е за уйоредку кгъи

жевносш, Инсбрук, 20 — 24 август 1979.

Саопштен>а са XV ме1)ународног кон-

греса истори)ских наука (Букурешт, ав

густ 1980) испутьава}у странице ов. 2

за 1980, као што су и преостале две

свеске за исту годину посвеЬене утлав-

ном актуелним проблемима историогра-

фи)е, историки текстова, дипломатским

односима.

Посебна вредноот ове публикациие

су оеврти на нове студи)'е и моногра-

фщ'е, ме!)у ко]има издва)амо неколико

приказа кн>ига наших професора и ко-

лега: Катало! Нирилских рукойиса ма-

насшира Хиландара Д. Богдановика и

Сшаре шшамйане кн>те манасшира Хи

ландара Д. Медаковипа, у приказу Ion-

Radu Mircea, и Cûiapa срйска графика

XVIII века Д. Давидова, у оеврту Paul

Mihaila.

Библиографске белешке често пре-

pacrajy у резимиране приказе, што je

сво)еврстан прилог обавештености и

добре научне ори)ентаци)е овога бал-

каналошког часописа.

Muodpai C&ojoHoeuh

ETUDES ET DOCUMENTS BALKANIQUES, 1-3, Paris 1979—1981.

Током прошлих дванаест година у

француском високом школству пове-

Ьано je интересована за етнолопцу jyro-

источне Европе и Балкана. То занимайте

изражено je како на равни универзи-

тетске наставе тако и на научноистражи-

вачком и издавачком плану. Исход так-

вих делатности, поред осталог, jecy и

три свеске Etudes et Documents Balka

niques, об;авл>ене 1979 — 1981. године.

Аутор и издавач прве юьиге je Paul

Henri Sthal, наставник на Ecole Prati

que des Hautes Etudes y Паризу, док

je за друге две само издавач и ментор

НзИхових аутора.

Paul Henri Stahl, Sociétés traditi

onnelles balkaniques. Contribution à l'étu

de des structures sociales, Paris 1979,

204 и 54 стране напомена и литературе.

У OBoj юьизи налази се више студоуа

nocBeherofx традишя'ским друштвима.

Оне представл^у делове посебних те-

4ajeBa из етнолоп^е jyroHCT04He Европе

Koje je P. H. Stalh држао на поменуто)

високошколско} установи и на Универ-

зитету René Decartes у Паризу.

У Уводу Р. Н. Stahl излаже eeoje

onnmije погледе на проблеме етнолош-

ког проучаваша Балкана. Он износи ста-

новиште да су у балканским земл>ама

државне власти знатно утицале на на-

учну opnjeHTaiotjy иоторще и етнологиje.

TaMHHje, ове науке су наглешено биле

у служби државе, потвр!)у)уНи предо-

минацщу jeAHe уже — eeoje — културне

трупе над осталим групама Балкана. При

томе се редовно губио из вида за)ед-

нички допринос у стваранэу сваке noje-

Д1шачне културе. Научници се супрот-

ставл^у jeflHH другима, а из н>ихових

сужених истраживан>а Hacrajy офищцел-

}елне Teopnje. Stahl наглашава да су се

ретко Hajспособней духови излизали

изнад партикуларизама и затворених

система, ставл^уки у први план истину

и об)ективност као Haj6on>e истражива-

чке методе.

Културне зоне Stahl вида као могупи

начин етнолошких проучавагьа у Евро-

пи. Определив се за зону jyroHCT04He

Европе као je;my од на)занимл>иви)их

за етнолошка истраживан.а, jep у H>oj

упоредо Koer3HCTHpajy елементи из пра-

HCTopnje и античког паганства са хриш-

haHCTBOM. Ова зона je вековима била у

оквирима исте политичке власти Визан-

ти)е и Отоманског Царства, чи;и су

унификаторски културни yTnuajii, сма-

тра Stahl, оставили дубоке трагове.

Како je етнологи)а гледала на ову

у)едначеност у култури? Stahl у том

погледу издва)а доприносе Tpojniie на-

учника. За зачетника истраживан>а сли-

чних етнолошким у овим просторима

издво)ио je пре свега Ami Bouéa. Нико

пре и>ега, мисли Stahl, mije проучио

питала ко)има се бави етнологиja с так
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