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Balcánica XII

мин "EM.t]veç могли да се очува;у до
данаипьих дана. — Нщ'е ли аутор присталица теорще дисконтинуитета у разBojy културе када се слаже са твр^ен»ем да се „у средшем веку кида веза
за антиком"? Познато je, найме, да се
у византи^ско време насупрот )ачан>у
хришЬанства ]авл>а)у и снажни манифести паганске вере. Могло би се, тако!)е, претаоставити да преданна о претхомеровским Хеленима нису уништена.
Kacmrje, за време турске доминащце
jacHO их препозна;емо у клефтским песмама. Потомци тих дичних Хелена су
и Диогенис Акритас и многе девочке
харамбаше.
Што се тиче термина "EXAtpeç. тачно
je да се у списима Прокопка и другим
Византийским писаним изворима под
Хеленом подразумева паганин. Грци су
називани PoMejiuia или Хришпанима.
Не би се могло доказати да je назив
"EíÁr¡reg, нестао из народног говора.
Тврдаа аутора да се Грци поново назива)у Хеленима од 1821. године не би
се могла одржати. И у писаним изво
рима та) термин се враКа у употребу
много раниje. О томе говоре и списи
из XV века, а и народне песме испеване
пре 1821. године.
У другом поглавл>у аутор предочава
два мита коja су интерпретирана у анTH4Koj кн>ижевности. 1едан je, мит о
Мелеагру из Хомерове Илщаде, проистекао из старограчког преданна (по

<í>pej3epy, не само грчког, веЬ „целе
apujeBCKe расе"). У свим KpajeBHMa
Грчке 4yjy се öpojHe варщанте мита о
везаности л>удске душе за дрво. Окосницу чини предайте да Mojpe, одре^уiyhu судб1шу новоро1)енчета, досуде да
дете — обично син — умре када цепаница Koja je запал>ена у опьишту изггори. MajKa извади дрво из ватре и
брижл>иво га чува. Како су л>уди смртни, после дужег или краКег времена,
дрво ипак изгори. Разлози су, судеЬи
по богаству варианта прича, öpojHH.
Други мит, мит о поставку жена, ушао
je у предание из Хесиодовог дела По
слом и дани. Основни мотив, настанак
жена од разних врста животтьа, преno3HajeMO у богато разви;еним фабулама.
У треНем поглавл.у говори се о легендама о постанку жчеднних места.
Преда&е о пеЬини веома j е слично причи
о Киклопима из Oduceje. Легенда о стопа.ча Диогенисовог кон>а скоро je иден
тична библиjcкoj причи. J. Какридис
je, с правом, у недоумици да ли су ова
преданна потекла из усмених или писаних извора.
И поред неких пропуста у поставкама и заюьучцима, ова шьига je вредна
jep пружа изванредну rpaÇy етнолозима,
лингвистима и историчарима юьижевности.
JotoHKa Ъор^евиН

Рел>а КатиЬ, СТОЧАРСТВО СРЕДНЮВЕКОВНЕ СРБЩЕ, Посебна издан* САНУ
шь. DXIII, Београд 1978, 166 стр.
Познато je да je сточарство пред
широку основу, користеКи оне податке
ставляло знача^ну привредну грану
до коjих je могао доЬи. Испитиван>а су
средн>евековне Cp6nje, док je земл.опоказала да je у среднювековно) Србщи
раддьа )едва успевала да задовол>и и
сточарство било главно занимайте задомапе потребе. Стога je Рел>а КатиН
висних сел>ака. Се.ъаци сточари живели
добро урадио што се посветио проучасу у насел>у Koje се називало катун.
ван>у тако знача)не привредне гране —
То су могла бити покретна и стална
сточарства у Cpönjn у средшем веку.
населд.
Дело садржи: предговор (стр. VII
Српски правни споменици садрже
— VIII), увод (стр. 1 — 7), организащ^а
не само прописе о дужностима сточара
сточарске производил (стр. 9 — 30),
век и прописе о организации^ исхране
домаЬе животшье (стр. 31 — 65), гаи CMeurraja домаких животика. Пошто
je&e пчела (стр. 66 — 69), риболов
je исхрана стоке била ограничена ис(стр. 70 — 75), зоохип^енске прилике
кл>учиво на паипьаке, повел>е владара
(стр. 76 — 111), 3Ha4aj стоке (стр. 112
из динаспф НемашиНа, као и Законик
— 132), о мерама за хип^енск} заштиту
цара Стефана Душана садрже npomice
меса (стр. 133 — 141) и заюьучак (стр.
Kojíi се односе на коришкенье паипьака
142 — 143).
и Еьихову заштиту од бесправног коркКао што се из изложеног види, аутор
je enoja истраживаша поставио на веома
швен>а.
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Критике, прикази, извешта^и
Стока je rajeHa у великом 6pojy.
Преко лета била je на планинским пашаацима, 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 HajBeha пажвьа, па тек онда rajeay говеда
и свивьа итд.
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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 ширем временском периоду. Дело je клустровано 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 nojeдинца (29 — 205); табу-прописи у односу човека према природа (211 — 270) ;
табу-прописи у пол>опривреди (273 —
313); табу-прописи у меЬул>удским односима (317 — 376); завршна разматран»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 трагови табуа. Из изложене фактографов
у кеьизи jacuo се види да су те негативне одредбе прожимале целокупни
животни процес друштвених за)едшща
или по)единаца у нашем народу.
Пошто свако подруч)е живота има
специфичен садржа) и ствара специфичне потребе и проблеме, то и табу-одредбе у одреЬеним животним оквирима flo6njajy специфична сво)ства. Пс-

траживаша аутора била су усмерена на
оне области живота заседание или по)единца у KojHMa се те одредбе Hajjacraje 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 опîuTiijn ставови о карактеру и улози табуа
у традиционално) култури Срба. У целини, кн,ига Табу у шрадиционамщ кулшури 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 преглед; 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 антропогеографску и етнолошку студаоу. Код нас су
тако, на пример, радили J. Ердел>ановик и М. Филиповик. За израду
студоц'е о Конавлима, териюри)и Koja
je некада припадала Дубровачко) Републици, испитиван>а на терену започета су 1939. године. Затим je аутор та
кештшаша на<.тавл>ао после рата до
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