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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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