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суседа, пека је зида на гочко-

вима да може победи), или она

новијег датума — Нове бунаре

копа], а старе не затрпавај —

о упоредом чувању старог и раз-

вијању новог пријатељства, као

етички став човека косовског

иоднебља, примораног на кре-

таља, сеобе, миграције — услов-

љене вишевековним турским и

арнаутским прогонима са род-

ног огњишта. Даља истражива-

ња нашег аутора показују .да

је уз стари облик ове пословице

која није имала преносно, ме

тафорично значење, била и при-

ча", коју затнм у запису чита-

мо. — Човек није пиринач да се

домери; ова пословична мисао

представлю континуитет једне

грчке мисли да је човек мерило

свих ствари. Она је, дакле, у

овом запису новијег датума, су-

дећн по њеној конструкцији и

језичком обележју, „архаично

језички колорит Је уступио ме

сто новијим облицима (није

уместо неје; пиринач уместо

ориз)".

Од пословица и изрека наста-

лнх у кругу жена посебно се из-

дваја она о женској домишл>а-

тости — Женски шер никој неје

научија. Уз ову пословицу за-

писивач је чуо три приче и за-

бележио све три варијанте истог

мотива. Насупрот овој, у кругу

мушкараца је настала послови

ца, очито новијег датума —

Жена индустријска зна и ћири-

лицу и латиницу, показујући, по

речима истраживача, да је „па-

тријархални оклоп попустио и

да жена постаје економски са-

мостална. Нижу се затим мисли

о субјективним слабостима хва-

лисавог човека (Врапче на свој

кантар кило и фргаљ), али и

оног претерано скромног који

готово скрива своје вредности,

у смислу пословице — Цвеће се

не кити, само је китка. — Изу-

зетно патриотски и зааичајно је

наглашена пословица Најбоље

се лежи где се врежи, насупрот

старој латннској сентенцији —

11Ы Ьепе гЫ ра1па (Где је до

бро, ту је и отацбина).

Неретко је уз пословицу за

писана и прича из које је она

проистекла, као што је из Еэо-

пових и Доситејевих басана сле

дила поука, наравоученије, епи-

митион. Још је Вук Караџић за-

иазио ту мећузависност народне

нриче и пословице: „V народу

нашему има много малије при-

повједака које се као пословице

приповиједају." Проширујући ово

Вуково запажање, наш аутор-

-записивач додаје: „Прича се у

овој кљизи полако заборавља,

а порука или закључак то јест

пословица, добија све више са-

мосталност и временом постаје

потпуно издвојена и самостална.

Тако у крилу народне приче, че-

сто и недовольно мотивисане и

без жел>е народног уметника по

стелено нестаје и раса се народ

на пословица."

Настала на записима народ-

них умотворина, кньнга колеге

В. Цветановића је прерасла у

вуковске поруке и просветител!-

ска наравоученија, каква су она

Доситејева, која су им и прави

узор.

Миодраг Стојановић

ЕТА1РЕГА ПЕЛОПОNNН2IАКпN 2П0ТД0К

— Друштво за пелопонеске студије —

Друштво за проучавање Пе-

лопонеза основала је 1954. го

дине група уважених грчких

научника од којих су, и у нашој

научној средини, добро позната

и цењена имена професора Па-

најота Зепа и Ника Веија. Удру-

живање у Пелопонеску хетерију,

подстакнуто завичајном припад-

ношћу оснивача и управе, има за
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цил>, како то стоји у 2. члану

оснивачког документа, истражи-

вање Пелопонеза из историјског,

археолошког, фолклористичког,

лингвистичког, споменичког, ет-

нолошког, економског и соци-

јалног угла, али, исто тако, и из

угла геологије, минералогије, бо.

танике, полюпривреде и природ

них наука уопште. Друштво је,

затим, поставило себи задатак да

шири научна сазнања о Пелопо-

незу и упознаје надлежне орга

не са резултатима истраживања,

а на крају, али не и последњи,

јесте задатак очувања уметнич-

ких, историјских и юьижевних

споменика као и њихова презен-

тација. Цил>еви Друштва оства-

рују се на различите начине: из-

давањем периодике, архивске

грађе и монографских студија

које се баве неким од пелопо

иеских питања. Да би активност

Пелопонеског друштва текла по

плану које је оно себи постави

ло, у Атини је оформлен центар

који Друштву омогућује конти-

нуирану делатност. У там про-

сторнјама је смештена засад

још мала, али добро снабдеве-

на тематска библиотека. Дру

штво се финансира из члана-

рине, прилога и завештања

угледника као и од продаје пуб-

ликација, што је све довольно за

нормалан рад: за истраживачка

путовања у земљи и иностран-

ству, организован^ ископавања

и рестаурација, предавала, сим

позиума и конгреса.

Друштво за проучавање Пе-

лоповог острва изашло је пред

грчку јавност најпре својим ча-

сописом "ПеХошучгђашжА." који

је већ првим бројем привукао

пажњу стручне публике, а по

том и организацијом многих сим

позиума и конгреса на којима

су учествовали најбол>и истра-

живачи из Грчке и из иностран-

ства. Симпозијуми, судећи по

учесницима, имају национални

карактер, а тематски су окре-

нути појединим областима Пело

понеза у којима се, наизменич-

но, из године у годину одржа-

вају. Кружепи тако, од 1973. го

дине од једне области у другу

(Ахаја, Коринтија, Аркадија, Ар-

голида, Месенија, Илија (Ели-

да), Лаконија), Друштво за пе-

лопонеске студије ће ускоро за-

творити и трећи круг. До сада

су изашла и акта прва два ци-

клуса ових скупова: Акта I

ахајског симпозијума у Патрама

■— 1974, Акта I коринтиЈског

симпозијума у Коринту — 1975,

Акта I аркадског симпозијума

у Триполију — 1976, Акта I арго-

лидског симпозијума у Наф-

плиону, Акта I месенијског сим

позиума у Каламати — 1978 —

да наведемо само прва издања.

Сваких пет година Пелопоне-

ско друштво организује велике

међународне конгресе. Први та

кав конгрес одржан је у Спарта

1975. године, други у Патрама

1980, трећи у Каламати 1985, а у

припреми је и четврти међуна-

родни конгрес пелопонеских сту-

дија који ће се одржати септем-

бра месеца ове године у Ко

ринту. Реферата и саопштења са

свих ових конгреса су већ објав-

/Ъени што указује на велику из-

давачку мой Друштва. У годиш-

њем извештају за 1987, који је

скупштини Друштва поднео про-

фесор Грицопулос, читамо да

десет томова зборника радова

са локалних симпозијума и два

зборника са интернационалних

конгреса износе укупно више од

8.000 страница на којима су ма

хом приказани новији резултати

нстраживања или новија сагле-

давања старих резултата. Тај

импресивни број у међувремену

је, појавом нових издања, уве-

пан сигурно за још неколико

хнљада страница. Да ли је, на

крају, потребно нагласити да су

оне и за балканолога првораз-

редно штиво.

Мирослав Вукелић
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