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ХРОНИКА И ПРИКАЗИ 

Осврт поводом научног скупа Село и град – 
нова етнолошка проучавања. 

ЗАШТО ЈЕ СЕЉАК БЕЖАО ГРАДУ 
Археолози  кажу  да  су  градови  одвајкада 

стварали  цивилизацију.  Ми  додајемо  да  су  села 
хранила  градове.  А  то  значи  да  су  и  она  у  томе 
учествовала. 

1. Задржаћемо се, међутим, на нашем терену. У 
средњем  веку,  што  се  јасно  види  из  Душановог 
законика,  сељаци  (односно  жупљани)  били  су,  за 
разлику од грађана, оптерећени многим дажбинама 
и  радним  обавезама.  Уосталом,  тада  највећи  број 
сељака и није имао своју земљу, већ је био радом и 
животом  везан  за  поседе  крупних  или  ситнијих 
феудалаца  (владара,  цркве,  властеле).  Тако,  поред 
осталога,  сељаци  су  морали  да  дају  страже  за 
чување  одређених  деоница  путева;  да  примају 
путнике на конак; да одговарају за штету трговцима 
и путницима која би им се том приликом догодила. 
Село  сноси  трошкове  пута  властели,  државним 
службеницима  и  страним  посланицима,  то  јест 
обавезно  је  да  им  преноси  ствари,  храни  стоку, 
обезбеди  пратњу  до  територије  суседног  села. 
Законик кажеда село има да се "распе" што значи да 
се  спали  и  расели,  ако  се  у  њему  нађе  крадљивац 
или разбојник. 

Уосталом, и када је сељак имао своју земљу, он 
никада није имао одређено радно време. Често није 
имао ни радне стоке, а да и не помињемо машине. 
Никада опет, до касне јесени, сељак није сигуран да 
му  суша,  град  или  ко  други  не  уништи  годишњи 
труд. Њега као да нико није штитио. Зато он живи 
како мора,  просто  и  тешко. Разуме се, без школе и 
путева.  Имао  је  само  да  слуша,  да  даје  разне 
дажбине и иде у рат у коме ће можда и да погине (у 
ствари  за  рачун  другога).  Тако  је  било  у  средњем 
веку. 

У  време  Турака,  особито  за  оне  који  не  би 
прихватили ислам, било је понекад и горе. Рајетин, 
на пример, тада није смео да  гради кућу од тврдог 
материјала и на спрату, као "неверник" није смео да 
носи  одећу  црвене  или  зелене  боје,  нити  да  јаше 
коња или носи оружје на јавном месту. 

За сељака скоро да је тако било и у ослобођеној 
Србији  почетком  ХIХ  столећа.  Вође  устаника,  па 
касније и сам кнез Милош, увелико су се понашали 
као Турци. 

Сељацима  је  мало  шта  сношљивије  било  и  у 
време  Југославије, између  два светска  рата.  Добро 
памтим  како  су  порезници,  уз  помоћ  жандарма, 

породицама  заплењивали  једину  краву  или  кућне 
ствари, често за мали неплаћени порез. 

За  време  другог  светског  рата  сељак  је,  а  не 
радник, хранио бројне војске, туђе и домаће. 

Првих  година  после  тог  рата  многим  нашим 
сељацима  су  принудним  откупом,  од стране нових 
власти,  у  бесцење  одузимани  пољопривредни 
производи. Тражено им је понекад и оно чега нису 
имали.  Било  је  то  време  истинског  истеривања 
"Бога"  из  сељака,  како  пише  Младен  Марков  у 
роману  под  таквим  насловом.  Стварањем  потом 
такозваних  сељачких  радних  задруга,  налик 
совјетским  колхозима,  у  ствари  је  земља  узимана 
сељацима  као  кочничарима  и  непријатељима 
социјализма! Несрећни сељак често  је у прошлости 
служио и својим положајем и изгледом, за поругу и 
псовку.  Рећи  некоме  у  граду  да  је  сељак  или 
сељанка, и не тако давно, било је увреда. И псовка. 
То је оно што знамо а што се односи на села. 

2. С  друге  стране,  и  насупрот  томе,  у  граду се 
живело  лакше  и  лепше.  Или  се,  гледајући  из  села, 
барем  тако  чинило.  Тамо  нема  тешких  и  каљавих 
послова  као  на  селу.  У  граду  су  алатке  и  радни 
прибор:  чекић,  игла  и  писаљка.  У  граду  је 
ограничено радно време. Тамо  је и у време суше и 
кад  потуче  грáд  многима  загарантован  месечни 
доходак  и  пензија. У  граду и  ближе њему  је бољи 
саобраћај.  Ту  је  и  лекар,  школа,  дућани,  кафана, 
друштво.  У  новије  време  у  граду  је  измишљен  и 
корзо,  посебно  шеталиште  за  доконе.  На  крају,  у 
граду  је  седиште  власти.  А  из  града,  и  од  власти, 
сељаку стиже опомена за дажбине, пресуда од суда, 
позив за војску. Вук Караџић је написао да у нашим 
варошима  углавном  живи  несрпско  становништво 
(Турци,  Јевреји,  Цинцари).  Оно  мало Срба  колико 
их тамо има, каже он, и не треба рачунати у српски 
народ,  јер  они  се  одевају  као  и  тамошњи Турци  и 
углавном мисле само на своју работу. Тамо, у граду, 
као  да  је  заиста  био  неки  другачији  свет,  који 
сматрало се на селу, увелико живи од рада сељака и 
на грбачи села. У сваком случају, одавно су, па све 
и донедавно, село и град код нас представљали две 
културе,  два  света  увелико  супротстављена  један 
другоме. 

3.  После  другог  светског  рата  не  само  што  је 
требало обнављати земљу већ је ваљало, што пре и 
брже, стварати и развијати индустрију. Нове власти 
у  индустрији  су  виделе  будућност  и  срећу  свих. 
Журило се са стварањем фабрика, отварањем нових 
рудника.  Људи  су  убрзано  приучавани,  на 
течајевима  или  у  војсци,  за  одређене 
непољопривредне послове. Требало  је много нових
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и  класно  опредељених  „радничких“  руку.  За  рад  у 
индустрији било је и принудног мобилисања радне 
снаге са села. Запослени опет, у индустрији и граду, 
добијали  су,  осим  плате,  социјалног  и  пензионог 
осигурања  и  одређене  повластице  за  снабдевање 
најнужнијим  стварима  за  исхрану,  одећу,  обућу. 
Они  који  су  се  запослили  а  имали  су  већ  деце 
добијали су и дечје додатке уз своју плату. Распали 
су се и последњи преостаци породичних задруга. 

Прве  деценије  после  тог  рата  била  су  широм 
отворена  сва  врата  за  запошљавање  и 
неквалификоване  радне  снаге.  Није  било  никакве 
систематизације радних места. А то све значи да су 
били  створени  сви  услови  за  масовно  бежање, 
особито  млађих,  са  села  као  историјски  уклетог  и 
проклетог  места.  Девојке  пристигле  за  удају  нису 
хтеле да се удају на селу и за сељаке! 

Тако  се  и  догодило  да  су  читави  крајеви,  не 
само  села  (особито  у  Македонији),  потпуно 
запустели.  Или  су  у  селима  остала  старачка 
домаћинства. Одлазио  је свет на рад и у иностране 
земље.  Док  се,  дакле,  некада  ишло  ка  плодној 
земљи, после другог светског рата одлазило се и са 
плодне  земље  ка  новчаној  заради. Била  је  то врста 
реакције  и  одговора  на  вековни  и  обесправљени 
положај наших сељака у друштву. Створена је тако, 
на  пример,  у  Србији  и  огромна  бројка  такозваних 
полутана, људи са села који су се запослили у граду 
али  и  даље  остали  везани  за  земљу  и  село.  А  ти 
полутани нису били добри ни радници нити добри 
сељаци.  Дошло  је  неминовно  и  до  такозваних 
дневних  кретања  људи  (на  посао  или  са  посла). 
Израстала  су  и  нова  насеља,  на  пример,  поред 
рудника,  ближе  фабрикама  или  такозвана  дивља 
приградска  насеља.  Док  је  уочи  другог  светског 
рата  конкретно  у  Србији  било  око  три  четвртине 
сеоског  становништва,  данас  је  та  бројка  спала  на 
једну четвртину. Око половине нашег становништва 
последњих деценија променило је место боравка. 

4. Али,  када  се  у  том  захукталом, идеологијом 
обојеном,  развоју  увидело  да  ни  град  нити  нова 
згуснута насеља у његовој близини, не могу без села 
и његових производа, онда  је власт све више стала 
да поклања бригу и селу. Они, опет, што су остали 
на  селу  почели  су,  и  у измењеним условима, да се 
довијају,  ступају  у  кооперантске  односе  са 
задругама  и  државним  добрима,  почели  су  да 
набављају  машине,  примају  савете  стручњака  и 
науке,  узимају  кредите.  Село  је  себи  довело 
електричну струју, изградило пут, у нове и плански 
прављене  куће  уводи  се  вода,  стижу  и  телефони. 
Сељачка  кућа  је  пространија  и  намештајем  и 
кућним уређајима богатија од  градске. Сељаци сад 
већ стичу и пензије, здравствено су осигурани. Зато 
се  данас  на  нашем  селу,  особито  у  равним  и 
плоднијим крајевима, живи боље него у граду. 

Изгледа,  најзад,  да  се  код  нас  и  село  отело. 
Логика  и  прилике  натерале  су  две,  раније  некако 
супротстављене  стране  (село  –  град)  на 
споразумевање, сарадњу и договоре. Увидело се да 
постоји  обострана  међузависност.  Умноженом 
граду  све  више  треба  сељачких  производа  а 
савременом  сељаку  су  неопходни  градски 

(индустријски)  производи.  Сељак  зато  више  није 
понижен, а његов рад није тежак као пре. Штавише, 
и  човек  са  села  данас  се  једнако  и  истовремено 
(преко  транзистора  или  телевизора),  обавештава  о 
свему  што  га  интересује  као  и  његов  министар 
пољопривреде.  Додуше,  тај  донедавно 
запостављени  и  неравноправни  човек  данас  више 
воли  да  буде  ословљен  као  пољопривредни 
произвођач  (или  кооперант)  него  оним  ранијим 
називом  који  је  код  уображених  грађана  имао 
призвук презривога. 

Мирко БАРЈАКТАРОВИЋ 

ПРИКАЗ МЕЂУНАРОДНОГ СИМПОЗИЈУМА 
„ПРОБЛЕМИ УРБАНЕ СРЕДИНЕ И КУЛТУРА“, 

ТОКИЈО '95. 
Сваке  године  под  покровитељством  Комисије 

за урбану антропологију при Међународној унији за 
антрополошке и етнолошке науке  (IUAES) у разли 
читој земљи одржава се симпозијум који окупља ур 
бане антропологе из читавог света. Ове године, ор 
ганизацијом симпозијума на тему „Проблеми урба 
не  средине и култура“  (Urban Environmental  Issues 
and Culture) руководио је проф. Кијотака Аојаги са 
Међународног хришћанског универзитета у Токију. 
У  периоду  између  22.  и  25.  августа  у  токијском 
предграђу Митака, окупило се осамнаест антрополо 
га  и  других  стручњака  из девет  земаља света. Нај 
бројнији су били домаћини, али су биле заступљене 
и друге азијске земље, као и Европа и Америка. 

У току четири дана, колико  је симпозијум тра 
јао,  два  и  по  дана  била  су  посвећена  академским 
презентацијама и дискусији, док смо остатак време 
на провели на терену ради селективног опсервирања 
особености урбане средине Токија. Ова два аспекта 
учешћа на симпозијуму била су комплементарна јер 
су допринела да се упознамо са локалним представ 
ницима различитих формалних и неформалних ин 
ституција које утичу на формирање животне среди 
не Токија, а којима су се, између осталог, и наши ра 
дови  бавили.  Размена  научних  знања  и  субјектив 
них  искустава различитих градских средина обога 
тила нас је и учинила да постанемо свесни разлика 
између Нашег и Другог. Поред тога што су урбани 
проблеми  различитих  земаља  поређени  са  пробле 
мима Јапана, извесне локалне карактеристике јапан 
ских градова такође су биле истакнуте. 

Истраживачке теме биле су разноврсне, па је ти 
ме и концепт урбане средине на нашем симпозијуму 
био  врло широко дефинисан. Известан број радова 
бавио се теоријским темама, као што су конструкци 
ја  животне  средине,  еколошка  свест,  или  самодо 
вољни (самоодрживи) град. Било је и радова који су 
испитивали однос између природе и града, као и из 
међу физичке структуре града и просторног понаша 
ња градског становништва. Највећи број истражива 
ња ипак је био посвећен различитим аспектима „за 
гађења“  средине,  при  чему  су  посматрани  разни 
узрочници  оваквих  појава,  од  симболичких  и  дру 
штвених  до материјалних. Између  осталог,  било  је 
дискусије  о  статусу маргинализованих друштвених 
група као што су расно и етнички дискриминисане
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заједнице, урбана сиротиња и бескућници, па чак и 
досељеници из села у град. Било је и студија које су 
показале последице загађења природне средине под 
утицајем модерних индустрија, и то у градовима Ја 
пана, Кине, Северне и Јужне Америке и Африке. Ве 
лики значај на овом скупу дат је условима живота у 
разрушеној градској средини као последици земљо 
треса и ратова. При том, на примеру последњег зе 
мљотреса у Кансаи региону, показано је у којој мери 
обнављање  традиционалних  религијских  ритуала 
може да помогне брзој реинтеграцији локалне дру 
штвене заједнице. 

Карактеристике урбане средине у Јапану које су 
биле описане и анализиране у радовима презентира 
ним  на  скупу,  имали  смо прилике да упознамо то 
ком  тура  кроз  Митаку  и  централни  део  Токија.  У 
Митаки  смо  провели  читаво  поподне  првог  дана 
симпозијума. Том приликом посетили смо Кејакиен 
Центар за старије особе, старо сељачко газдинство у 
власништву породице Минегиши, као и Фуђими са 
нитарно удружење, једну од најмодернијих фабрика 
за рециклажу отпада у Митаки. Наш обилазак завр 
шио се у пријатном разговору са господином Хоши 
но, урбаним земљорадником који је личним приме 
ром показао да производња високо квалитетног по 
врћа, као што је плави патлиџан и парадајз, станов 
нику  Токија  омогућава  да  живи  као  прави  госпо 
дин. Бујни и тихи парк Ногава, смештен тик уз уни 
верзитетски  кампус,  представљао  је  романтично 
окружење за пријем који су нам наши домаћини ор 
ганизовали за добродошлицу. 

Обилажењем старог  језгра  Токија  током  чита 
вог трећег дана скупа, прошли смо кроз делове гра 
да  са  потпуно  супротстављеним  карактеристикама. 
Кренули  смо од  Шинђуку, новог  градског  центра, 
који  на  ограниченом  простору  садржи  опозиције 
као што су зграда Општинске владе Токија, управо 
довршени  симбол моћи  и  богатства  Јапана,  и  „ди 
вље“ насеље бескућника, скривено недалеко одатле, 
у  подземним  пролазима  Схињуку  станице.  Ускоро 
затим, један хладовити пролаз одвео нас је из гужве 
Шинђукуа у скривену оазу мира, шинто храм Хана 
зоно. Пошто смо у главној згради храма послужени 
хладним  напицима, врховни свештеник нас  је упо 
знао  са  историјатом  развоја  овог  градског  кварта, 
као и са начином на који се његов храм данас при 
лагођава процесу модернизације. Наша следећа ста 
ница био је центарИтабаши Екополис, локално фи 
нансирана  институција  која  кроз  разноврсне  обра 
зовне  и  забавне  програме  шири  међу  становни 
штвом свих узраста свест о здравој животној среди 
ни. При крају нашег разгледања града посетили смо 
ЕдоТокијо музеј, где су артефакти историјског и ет 
нографског значаја комбиновани ради презентације 
културе  различитих  историјских  епоха  данашње 
престонице  Јапана. Напокон, у Асакси, срцу старог 
Еда,  заједнички  смо  доживели  амбијент  традицио 
налног јапанског ресторана уз традиционални оброк 
– темпуру на пиринчу (благо похована риба, ракови 
и поврће) и саке. 

Последњи  дан нашег састанка углавном  је био 
посвећен дискусији о карактеристикама урбане сре 
дине Токија. Од наших домаћина као и од осталих 

колега растали смо се учествовањем у традиционал 
ној јапанској игри са лепезама, и у вечери која је на 
јапански начин интегрисала европске, кинеске и ја 
панске специјалитете. 
Списак учесника и њихових радова: 
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проблемима  урбане  средине  у  градовима  Трећег 
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4. С. Чаудхури, Универзитет уКалкути, „Проме 
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5.  Ј.  В.  Трафеган,  Универзитет  у  Питзбургу, 
„Уобличавање  средине,  оплемењивање  властите 
личности:  адаптивна  стратегија  за  преживљавање 
заједнице у јапанском граду“. 

6. Ш. Хино, Токијски универзитет за иностране 
студије, „Афричке урбане студије у Јапану“. 

7. Б.  Језерник, Универзитет у Љубљани, „Евро 
пеизација  балканских  градова  као  узрок  њихове 
балканизације“. 

8.В. Вучинић, Универзитет у Београду, „Урбана 
структура и дневне путање у старом језгру Дубров 
ника“.

9.Тудао  Дуођи,  Шенг  Линг  и  Ванг  Хаићинг, 
Удружење за урбану антропологију Кине, „Експлоа 
тација области око реке Тумен и урбана антрополо 
гија у Кини“. 

10. Џ. Гуд, Темпл Универзитет, „Супротставље 
но значење простора у два мултикултурна суседства 
у Филаделфији, С. А.Д." 

11.  С.  Шахшахани,  Универзитет  у  Техерану, 
„Ирански град Кашан: између пустиње и планине“. 

12. Т. Анами, Универзитет у Едогави, „Град и 
море: случај једног малог јапанског града“. 

13. М. Веинма, Универзитет у Лајдену, „Урбана 
пољопривреда у градовима Трећег света“. 

14.  Х.  Вазаки,  Јапански  универзитет  за  жене, 
„Културна  симбиоза  града  са  околним  планинама: 
урбана традиција као креативни процес“. 

15.  Ј.  Кохара,  Универзитет  Св.  Павла,  „Да  ли 
градови и шуме имају исте особине?" 

16. Т.  Јонејама, Универзитет Ваздуха, „Земљо 
трес виђен очима антрополога“. 

17.  Ш.  Морикури,  Универзитет  за  иностране 
студије  у  Осаки,  „Реконструкција  и  Ђизо  заједни 
ца“. 

18.  Џ.  Идз,  Универзитет  у Шиги,  Градови  пр 
љавштине:  политика  одстрањивања  ђубрета  у Њу 
јорку и Токију. 

Радови презентирани у одсуству аутора: 
1. Ли Ђиангтао и Гуо Фан, Академија друштве 

них наука у Гуангџоу, „Прилагођавање радника до 
сељеника на урбано друштво: случај Гуангџоуа“. 

2. М. А. Луковска, Универзитет у Лођу, „Еколо 
гија као савремени мит“.
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3. Б. А. Давла, Универзитет у Кашмиру, „Тури 
зам, развој и средина: истраживање проблема урба 
не средине у кашмирској долини“. 

4. Шен Лин, Удружење за урбану антропологију 
Кине, „Етничка окупљања у кинеским градовима“. 

Весна ВУЧИНИЋ 

Конференцији ДЕМОС–а у Дрездену 1995. 
Године  1995  (24.  и  25.  октобра)  у Дрездену  је 

одржана  ДЕМОС–Конференција  на  којој  су  из 
Београда  учествовале  Мр  Мирослава  Лукић 
Крстановић  и  Др  Миљана  Радовановић.  На 
Конференцији  су  присуствовали  представници 
етнолошких  и  фолклористичких  институција  из 
више  европских  земаља,  односно  чланови  тзв. 
националних  редакција  ДЕМОС–а.  Организатор 
овога Скупа је Др Brigitte Emmrich, главни редактор 
ДЕМОС–а  чије  је  седиште  у  Дрездену.  Осим 
немачких колега (из Берлина, Минхена, Бауцена) на 
Конференцији  су  учествовали  сарадници  из 
Мађарске,  Чешке,  Словачке,  Словеније,  Летоније, 
Русије  (Петерсбург),  Финске,  Албаније,  Пољске 
(Лођ) и Србије, а реферате су послали представници 
националних  редакција  из  Хрватске,  Турске, 
Румуније и Грчке. 

ДЕМОС је основан 1959. године као часопис за 
међународне  етнографске  и  фолклористичке 
информације са седиштем редакције у Дрездену, а у 
оквиру  Института  за  историју  Академије  наука 
Немачке  Демократске  Републике.  Према  томе, 
чланови  сарадници  ДЕМОС–а  у  време  његовог 
оснивања  биле  су  само  земље  источне  Европе. 
Последња  ДЕМОС–Конференција  одржана  је  у 
Будимпешти  октобра  1989.  године.  После  1990. 
године настао је привремени прекид у објављивању 
часописа,  јер  је  укидањем  Академије  наука  ДДР 
била  неизвесна  судбина  ДЕМОС–а.  Овај  значајни 
часопис  за  научне  информације  је  наново 
конституисан  1993.  године,  захваљујући  новом 
енглеском  издавачу  Gordon  and  Breach  Science 
Publishers,  Harwood  Academic  Publishers.  У 
међувремену  од  1993.  до  1995.  настављено  је 
објављивање  часописа  ДЕМОС,  а  прва 
конференција  после  поменутог  прекида  је одржана 
у Дрездену, те о њој извештавамо подробније. 

Др Brigitte Emmrich је у уводној речи указала на 
тешкоће око даљег опстанка ДЕМОС–а, али је и са 
задовољством  изнела  нову  концепцију  часописа. 
Новоконституисани  ДЕМОС  проширио  је  круг 
земаља сарадница, чему ће и убудуће тежити. Даљи 
рад  конференције  је  обухватио  извештаје  о 
истраживачкоиздавачкој  делатности  сваке  од 
земаља  учесница.  На  основу  поднетих  реферата 
може  се  закључити  следеће:  а)  У  већини  земаља 
етнолошка  и  фолклористичка  истраживања 
обухватају  традиционалне  и  савремене 
карактеристичне  етнокултурне  процесе  у  периоду 
транзиције,  б)  Изнети  су  резултати  поменутих 
истраживања  (објављених  монографија  и 
проблемских студија) што показује интензиван рад 
на етнологији и фолклористици како у издаваштву, 
тако  и  у  документационоинформативној 

делатности  (посебно се то истиче у извештајима из 
Финске, Летоније, Словачке и Пољске). в) Потребно 
је  истаћи  пројекте  на  изради  етнолошких 
енциклопедија  и  речника  (Чешка,  Словачка  и 
Словенија).  г)  У  извештајима  је  такође  наглашена 
сарадња  између  института  и  универзитета,  што 
значи  коришћење  наставе  за  увођење  студената  у 
истраживачки теренски рад  (пример у Словенији и 
Летонији).  д)  Неки  од  учесника  су  презентирали 
капиталне  монографије  из  области  народне 
уметности  и  народне  архитектуре  (Албанија, 
Словенија  и  Чешка).  Учесници  Конференције  из 
наше земље поднели су извештај о истраживачкој и 
издавачкој  делатности  на  пољу  етнологије  и 
фолклористике  у  периоду  1990–1995.  године.  Уз 
извештај  приложена  је  Етнолошка  и 
фолклористичка  библиографија  радова  обима  36 
куцаних  страна  (наслови  радова  су  преведени  на 
стране  језике)  објављених  у  Србији  у  истом 
периоду.  Такође,  учесницима  скупа  као  и 
библиотеци  Института  у  Дрездену  предат  је  на 
поклон  избор  публикација  објављених  у 
Етнографском  институту,  Етнографском  музеју, 
Одељењу  за  етнологију  Филозофског  факултета  у 
Београду,  Катедри  за  народну  књижевност  у 
Београду и Новом Саду и др. Укупно је поклоњено 
30  књига  (посебних  издања,  часописа  ЕИ  и  ЕМ, 
каталога  са  етнографских  изложби).  Учешће 
представника  из Србије на ДЕМОС–Конференцији 
омогућили су Министарство за науку и технологију 
СРС  и  посебно  Credibel  banka  која  је  помогла 
организовање и финансирање боравка у Дрездену. 

На  крају  истичемо  да  је  остварена  одлична 
сарадња  са  свим  учесницима  Конференције,  а 
посебно са организатором Brigitte Emmrich која је то 
и  потврдила  својим  писмом  упућеним  нашим 
етнолозима.  Навешћемо  део  из  писма  (од 
3.11.1995.) у преводу на наш језик: 

Одмах  после  заседања  нашла  сам  времена  да 
све  поклоњене  књиге  темељно  прегледам,  а 
немачка  и  енглеска  резимеа  да  прочитам  као  и 
Bordel  der  Krieger.  Може  се  честитати  српским 
колегама  на  њиховом  вредном  и  истинском 
истраживачком  раду!  Све  публикације  су  веома 
занимљиве.  Ја  ћу,  пре  свега,  покушати  да  српске 
публикације прикажем (исхвалим) својим колегама. 
Такође,  препоручићу  их  студентима  који  често 
масовно раде у нашој библиотеци. 

Миљана РАДОВАНОВИЋ 
Мирослава ЛУКИЋКРСТАНОВИЋ 

ОСЛОБОЂЕНЕ ИЛИ ИЗИГРАНЕ 
 О статусу америчких жена  

Поводом књиге Su san  Fa ludi  Back la sh , The 
Undeclared  War  Against  American  Women  (Su zan 
Fa ludi , Напад с леђа, Необјављени рат америчким 
женама)  Crown  Publishers  Inc.,  New  York  1991,  pp. 
552. 

У  последње  дветри  године  у  Америци  се 
поново  разбуктава  кампања  против  абортуса.  На 
стотине  агресивних  присталица  права  фетуса  на
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живот  упорно  и  редовно  окупља  се  пред 
гинеколошким клиникама и својим телима блокира 
болничке  улазе,  решени  да  на  сваки,  и 
најбруталнији  начин  спрече  њихов  рад  и  изврше 
притисак  на  јавност  и  Врховни  суд  да  поништи 
одлуку из 1973. године којом је абортус проглашен 
уставним правом жене. 

На супротној страни, барикада,мноштво жена и 
мушкараца  које  окупља  мрежа  феминистичких 
удружења исто тако одлучно демонстрира у одбрану 
права жене на сопствени избор о томе хоће ли, када 
и  колико  рађати.  Драматична  расправа  између 
конзервативних и либералних снага поларизовала је 
јавно  мнење  на  заговорнике  „права  на  живот“  и 
присталице  „права  на  избор“  (кандидати  за 
председника  државе  током  кампање морали  су,  на 
пример,  експлицитно  да  се  изјасне  који  од  ових 
ставова подржавају). 

Сама  чињеница  да  је  јавност  оштро  подељена 
око  овог  питања  јасно  показује  да  односи  између 
полова ни издалека нису тако сређени како су дуго 
представљали они који формирају  јавно мишљење. 
Нити  је,  с  друге  стране, феминизам мртав, како су 
тврдили  исти  ауторитети.  Тај  нови  талас  женског 
протеста  покренуло  је  пре  неколико година храбро 
јавно  сведочење  професорке  права  Аните  Хил  о 
сексуалном  злостављању  које  је  подносила  као 
сарадница  судије  Кларенса  Томаса,  тада 
наименованог  (на  доживотну  функцију)  за судију 
Врховног суда Америке. Огорчење чињеницом да је 
политички  врх  арогантно  прешао  преко  њеног 
потресног сведочења, поново је покренула расправу 
о стварном статусу америчких жена. У јавности су, 
после  тога,  почеле  да  излазе  скриване  исповести 
унесрећених  жртава  силовања,  жртава  породичног 
насиља, сексуалног злостављања на послу. Жене су 
одлучиле  да  говоре  како  би  спречиле  да се слични 
примери  понављају  пред  очима  необавештене  и 
незаинтересоване јавности. 

У  јеку  те  расправе  појавила  се  књига  Сузан 
Фалуди  у  којој  се  истражују  механизми  којима 
држава,  правни  и  политички  систем  и  медији 
манипулишу женама  и убрзо постала бестселер, да 
би је на врху листа читаности затим смењивале све 
саме „женске“ књиге  (Revolution  from WithinGlorie 
Steinem; Beauty Myth, Naomi Wolf; Women Who Run 
With  Wolves,  Clarise  Picolle  Estes;  The  Fountain  of 
Age,  Betty  Friedan).  Простор  који  су  средства 
информисања  посветила  књизи Сузан Фалуди,  као 
и  политизација  женског  питања  у  току 
председничке  кампање  (убрзо  по  изласку  књиге), 
показују  да  је  статус жене и даље  једно од болних 
питања  у  америчком  друштву,  али  и  да  постоји 
снажна свест о томе, као и потреба да се оно реши. 

Шта  је  то,  међутим,  толико  проблематично  у 
животу америчких жена? Избориле су сва грађанска 
и  политичка  права,  приступ  на  све  универзитете и 
сва занимања (никада у историји те земље није било 
више  жена  на  највишим  политичким  функцијама 
него  у  Клинтоновој  администрацији).  Током 
протекле  деценије  са  свих  нивоа  се  са  пуно 
оптимизма  понављало  –  феминистичка  револуција 
није била узалудна. Жене су коначно успеле! 

Међутим,  напоредо  са  тим  порукама  и  сликом 
нове  жене,  која  следи  личну  амбицију,  гради 
каријеру  и  поседује  сопствени  банковни  рачун, 
низала су се упозорења и забрињавајући извештаји 
о  депресији,  умору,  перманентном  стресу, 
усамљености  и  конфузији  који  прате  савремену 
жену  у њеној  исцрпљујућој  трци  за  постигнућем  у 
јавномживоту. Је ли могућнода су женеу Америциу 
исто време и тако благословене и тако јадне, толико 
независне  и  толико  несрећне?  Многе  анкете 
показују  да  је  велики  број  жена  постао  уморан  од 
равноправности.  Недавни  извештај  Тајмовог  пула 
гласи  да  се  63%  жена  данас  одриче  феминизма, 
налазећи  у  покрету  за  ослобођење  жена  кривца  за 
дубоку кризу идентитета у којој су се нашле. Да ли 
је  реч  о  таквом  степену  слободе  који  су  жене 
оствариле  да  сада  могу  да  дозволе  себи  луксуз 
повратка  у  кућу  или  су  тврдокорни  противници 
женског  ослобођења  (који  данас  воде  рат  пред 
гинеколошким  клиникама)  ипак  били  у  праву  кад 
су  тврдили  да  ће  жене  само унесрећити  сувишна 
слобода,  претварајући  их  у  „дехуманизоване 
каријеристкиње“ лишене „највеће женске авантуре“ 
– материнства? 

О  томе  заправо  говори  истраживање  Сузан 
Фалуди. Основна теза њене студије гласи да узроци 
окретања  од  феминизма  не  леже  у  стварним 
условима  живота  савремене  жене,  већ  у  снажној, 
врло  ефикасној  кампањи  против  идеја  женског 
покрета,  о  врсти  напада  с  леђа  на  остварено,  који 
друштво  готово  аутоматски  предузима  у  кризном 
тренутку, да одбрани и сачува од опасних промена 
сопствену  грађевину.  „Напад  с  леђа“  почео  је  у 
Америци,  по  њеном  мишљењу,  средином 
осамдесетих  (током  Реганове  ере),  не  зато  што  су 
жене постигле све за шта су се бориле, него зато што 
су биле близу, што се тада могућност пуне, стварне 
једнакости  повећала  готово  до  степена 
остваривости. Та контраакција није изашла из неког 
тајног центра, нити је то нека организована завера. 
Она  се  шири  одасвуд,  кроз  телевизију  и  штампу, 
свет  филма,  моде  и  забаве,  популарну  културу, 
непрестано  обнављајући  и  пренаглашавајући 
сопствену,  лажну  слику женствености. Поруке које 
производи  та  културна  машина  директно  улазе  у 
свест жене и одатле настављају да делују као систем 
правила у која се њен живот не уклапа, све док сама 
жена  не  почне  да  прихвата  да  је  за  притисак  који 
осећа крива она и не почне да се бори – против себе, 
сматра  Сузан  Фалуди.  Суштинска  порука  реакције 
на  ослобођење  жена,  поруторкум  режима,  гласи: 
„Уморне сте, фрустриране и усамљене зато што сте 
сувише  слободне.  Празан  кревет  и  неплодна 
материца су сувише висока цена вашег ослобођења. 
Вратите  се  у  кућу,  пеците  колаче  и  сви  ваши 
проблеми ће нестати“. 

Хронику  необјављеног  рата  против  жена 
ауторка  започиње анализом резултата једне студије 
брачних  образаца  коју  је  извео  тим  демографа  и 
социолога са Јела и Харварда, 1986. године, чији су 
прелиминарни  извештаји  испунили  штампу  и 
телевизију,  све  емисије  алармантним  вестима  о 
претећој  „епидемији  уседелаштва“.
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Високообразованој  жени  се  са  годинама  тако 
драстично  смањују  шансе  да  нађе  одговарајућег 
брачног  партнера,  писало  је  тамо,  да  је  у 
четрдесетој,  статистички,  већа вероватноћа да буде 
убијена  у  неком  терористичком  нападу  него  да  се 
уда.  То  што  су  касније  сами  аутори  одустали  од 
објављивања  резултата  због  коришћења  погрешне 
методологије  и  неодговарајућег  узорка  није  више 
могло  да  заустави  нови  културни  тренд.  Страх  од 
уседелаштва  улетео  је  у  популарну  културу, 
рађајући  читаву  генерацију  ликова  фрустрираних 
хероина  на  филму,  у  телевизијским  серијама  и 
новинским  написима.  Прве  стране  водећих 
часописа нагло су испуниле приче о незадовољним 
уседелицама  које  су  каријеру  претпоставиле 
стварању  породице,  одбијајући  да  на  време  чују 
упозорења свог биолошког сата. У исто време, пише 
Фалуди,  нападу  на  жене  придружују  се  и 
медицински  часописи,  упозоравајући  на  ризике 
трудноће  после  тридесет  пете,  и  опадање 
фертилитета  с  годинама;  у  ударним  телевизијским 
терминима  стручњаци  су  расправљали  о 
негативним  последицама  ослобођења  жене:  од 
опадања косе и несанице до пораста броја силовања 
и  дестабилизације породице. Новине су, пише она, 
ређале  све  нове  случајеве  малтретирања  деце  у 
обдаништима, уносећи кривицу у свест  запослених 
мајки и неповерења у центре за бригу о деци. 

Посебну  пажњу  ауторка  је  посветила  анализи 
женских  ликова,  које  је,  следећи  нови  тренд, 
створила  холивудска  индустрија.  По  њеном 
мишљењу,  ту  се  стереотипу  успешне,  несрећне  и 
луде  каријеристкиње,  коју  код  куће  после 
исцрпљујућег радног дана, чекају  тишина, мачка и 
смрзнута  вечера,  супротставља  (позитиван)  лик 
„нове  традиционалисткиње,  „која  је  срећно  удата, 
привлачна,  негована  домаћица,  окружена  здравом 
децом,  задовољна.  Чак  и  јаки  женски  филмски 
ликови,  пише  она,  усмеравају  своју  снагу  на 
заштиту  подмлатка  (наводи  примере  улоге  које  су 
играле Сигурни Вивер  у Осмом  путнику и  Линда 
Хамилтон у Терминатору 2), јер је то преокупација 
жене  коју  дозвољава  антифеминистички  тренд.  У 
причама  новог  поретка  не  постоји  средина:  или 
усамљеничка  самосталност  или  сигурност  брачног 
гнезда.  Фалуди  ту  искључивост  зове  стратег. 
„завади па владај“. 

У  својој  расправи  Фалуди  открива  механизме 
манипулације  женама  у свим  сегментима  културе, 
показујући  не  само  како  контранапад  ради  већ  и 
шта из тог притиска следи, какав ефекат производи 
на  свест  и  укупне  друштвене  односе.  Прецизно  је 
погрешним  или  намерно  искривљеним  подацима 
супротстављала  праве,  показујући  како  и  где  је 
коришћена  неодговарајућа  статистика,  премали 
узорак, погрешна методологија ради доказивања да 
јеженаматолика слобода превелики терет. 

Њени  налази  показују  како  „контранапад“ 
манипулише  полуистинама:  испоставило  се,  на 
пример,  да  су  подаци  о  смањењу  женског 
фертилитета  после  тридесете,  покупљени  из  једне 
француске студије о вештачкој оплодњи, рађеној на 
женама чији су мужеви лечени од стерилитета; да у 

примарним  годинама  за  ступање  у  брак  (од  24  до 
34)  на  сто  жена  долази  119  мушкараца  (сасвим 
обратно  од  „фризираних“  података);  да  је,  пише 
даље  она,  у  застрашујућим  причама  о  дечјим 
вртићима,  прећутана  чињеница  да  се  највећи  број 
случајева злостављања деце дешава код куће, итд. 

Међутим,  у  настојању  да  потпуно  разоткрије 
логику  овог  рата,  и  сама Фалуди  понекад, следећи 
своју  тезу,  превиђа  чињенице  које  се  односе  на 
америчке  жене  сигурно  више  од  напада  са  екрана 
или из новина. Занемарује, на пример, податак да је 
жена у начелу и даље слабије плаћена од мушкарца: 
за сваки „мушки“ долар, просечна жена добије 71 ц. 
Затим,  да  су  услови  за  породиљско  одсуство 
неуређени, углавном зависе од воље послодавца, те 
да плаћено одсуство траје максимално шест недеља. 
Установе за бригу о одојчади (јаслице) једноставно 
не постоје, па се жене између два зла – препуштања 
новорођенчета дадиљи или напуштања посла, често 
одлучују  за  ово  друго.  Приватна  обданишта  су 
веома скупа и нижи социјални слојеви једноставно 
немају  избора:  у  јавне,  бесплатне  школе  деца  се 
примају тек са навршених пет година живота, па је 
дилема  радити  или  родити  често  беспредметна. 
Самохране  мајке  су  најтеже  погођене  таквим 
условима. Једноставно, промене које су зависиле од 
нове  социјалне  политике,  после  феминистичке 
револуције,  никада  се  нису  оствариле.  Другим 
речима,  дилема  пред  којом  се  налазе  многе  жене 
није резултат само веште медијске кампање. Могло 
би  се  рећи  да  су  медији  у  правом  тренутку 
„напипали“  прави  нерв,  већ  нагомилану 
фрустрацију, и на плодној основи даље обликовали 
културни тренд о коме говори Сузан Фалуди. 

С  друге  стране,  ауторка,  промену  у  ставовима 
жена нигде не види и као евентуални њихов избор 
између различитих могућности, као израз слободне 
воље  слободних  људи  који  желе  да  пробају  и 
другачије  облике  самореализације.  Највећи  број 
критичарки феминистичке оријентације управо јој и 
замера  то што жене доживљава као пасивне жртве 
које прихватају све што им намећу културне норме. 
Истина,  толики  број  жена  које  се,  упркос 
оствареном  равноправном  статусу,  и  даље 
изгладњују  дијетама  (неупоредиво  више  од 
мушкараца),  подвргавају  хируршким  корекцијама 
лица  и  тела,  убацују  или  избацују  силиконске 
протезе  подражавајући  слику  вечне  младости  и 
пожељног  сексуалног  објекта,  какву  нуде 
индустрија  моде  и  лепоте,  потврђују  закључке 
Сузан Фалуди о деловању новог културног тренда. 
Али, с друге стране, није ли иста културна машина у 
исто  време  створила,  на  пример,  Мадону, 
најутицајнији  симбол  америчке  популарне  културе 
протекле деценије, чија је појава разбила све женске 
стереотипе  и  послужила  као  модел  милионима 
младих жена широм света? 

На  крају  крајева,  то што  се  један број жена не 
осећа  више  блиско  са  идејама  феминизма,  оквиру 
које  је  формулисало  време  борбе  за  економска  и 
политичка  права жена,  треба  схватити  и  као  израз 
отпора  културном  императиву.  Јер  као  што  је 
приватна  породична  сфера  у  патријархату  била  за
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жене  једина „права“ оријентација, тако је нови дух 
времена наметнуо област јавног као општеважећи и 
саморазумљиви  избор  сваке  жене.  Отпор  таквој 
искључивости,  која  не  оставља  право на слободан, 
новим  стереотипом  неоптерећен  избор  пре  је 
резултат снаге него слабости, самопропитивања пре 
него медијске заведености. 

Мирослава МАЛЕШЕВИЋ 

Сретен   Петровић,  Митологија  раскршћа, 
Просвета, Ниш 1993, с. 144 плус 21 фотографија. 

Садржај  овог  дела  посвећен  је  митолошком 
схватању раскрснице у вези са општим, посебним и 
појединачним  становиштем  у  овој  проблематици. 
Први део књиге обухвата веровања у односу према 
раскрсници,  а  други  део  је  посвећен  обради 
Едиповог комплекса (мита), који се такође доводи у 
везу  са  раскршћем.  Приступ  обради  и  проучавању 
проблематике  је  компаративни  (Индоевропљани, 
Грци,  Словени,  Римљани,  Германи,  Индуси, 
Индијанци и други). 

Посвећено  је  доста  пажње  митолошком  и 
мађијском одређењу раскрснице. Раскршће је у овој 
студији  повезано  са  хтонским  и  лунарним 
култовима.  То  је  простор  који  се  посећује  ноћу  и 
коме се приносе одређене жртве. Верује се да се на 
раскршћу  налази  пролаз  за  Подземље.  У  складу  с 
тим, приказане су карактеристике неких божанстава 
из грчке митологије. Главна улога припада Хекати – 
богињи  раскршћа,  односно  неба,  земље  и  мора. 
Истовремено  она  помаже  у  лову  и  при  оплодњи 
стоке.  Указано  је  такође  на  везу  овог  и  подземног 
света  у  коме  доминирају  друга  божанства,  Ареј  и 
делимично  Хермес,  на  пример.  Раскршће,  односно 
„распућје“, по Ђури Даничићу, доводи се у везу са 
бројем  три  (три  пута,  јер  се  не броји онај којим се 
прилази). 

Занимљиво  је  изношење  новорођенчади  на 
раскрсницу у породицама у којима се деца не држе. 
Новорођенче,  по  правилу,  износи  ујак  да  га  крсти 
први пролазник. Због тога, аутор овај чин повезује, 
преко  ујака,  са  исходиштем  у  матријархату  и 
феноменом у индоевропској традицији (авункулат). 
Своје  место  у  тим  описима  нашла  је 
дионизијскотрачка  митологија,  лунарни  култ  и 
Хермес  као  заштитник  путника.  Основу  многим 
схватањима  дала  су  веровања  из  источне  Србије 
која је аутор непосредно сабрао и анализирао. 

У другом поглављу првога дела С. Петровић је 
обрадио раскршћа у српској етнологији, митологији 
и  магији.  Реч  је,  пре  свега,  о  жртвовањима  на 
раскршћима  и  примерима  обичајне  праксе  на 
некадашњој трачкој територији. Јасно је указано да 
се  раскршће  у  народу  схвата  као  наше  –  туђе, 
обострано, горе – доле. Раскршће је обредно култно 
место на коме се изводи обредна пракса различитих 
намена,  од  лечења  људи  и  стоке  до  приношења 
жртве,  уз  истицање  жеља,  упућивање  молби, 
повезивање  живота  и  смрти,  подстицања 
плодности,  уклањања  несреће.  Доста  пажње 

посвећује  се  жртвовању  умрлом.  Раскрсница  се 
сматра  почивалом  покојника  па  се  због  његовог 
одмора на том месту поставља слама, износи жртва 
да не умре и трећи члан заједнице ако су забележена 
два губитка непосредно један за другим. У ту сврху 
коље  се  петао,  кокошка  или  овца,  чија  глава мора 
пасти  на  раскрсницу  и  остати  на  земљи као жртва 
раскршћу ради будућности. 

Раскрсница  је  простор  и  за  култно 
сахрањивање.  На  њој  се  просипа  вода  која  се 
налазила  крај  одра.  Јела  за  подушја  полажу  се 
непосредно на земљу на раскрсницама и гробовима, 
чиме се ступа у везу са Земљом ради заштите. Отуда 
сахрањивање  некрштене  деце  на  раскрсницама, 
врачање и приношење жртве у ноћно доба, умивање 
болесног  детета  и  просипање  те  воде  на раскршће. 
На раскршћу се мења одећа и оставља као нечиста, 
као  двојник,  ради излечења болесне особе. Другим 
речима,  схватања  о  раскрсници  и  њеним 
митолошким својствима дубоко су прожела народна 
веровања. 

С.  Петровић  је  такође  проучио  раскршћа  у 
германском  магијско  –  културном  и  митолошком 
систему.  Указао  је  на  везивање  раскршћа  са 
хтонским  божанствима  и  сличностима  немачких  и 
грчких богиња, уз напомену да се раскршће не може 
доводити у везу са значењем крста. Аутор указује на 
митолошки  значај  ослушкивања  пророчког  гласа 
око  Св.  Андреје,  Бадње  вечери  или  Света  Три 
Краља,  као  и  на  гатања  и  обреде  у  вези  с 
проналажењем скривеног блага. 

Раскрсница  је  погодно  место  за  окупљање 
демонских  бића  и  њихово  оваплоћење  у  змији  и 
петлу, за откривање вештица, подстицање богаћења, 
лечење  болести  (кокошије  око,  жуљ  и  друге), 
ослобађање од гамади и пацова у кући. 

Аутор  је  одговарајућу  пажњу  посветио 
раскршћу,  тромеђи  и  моропутини  у  веровањима 
становништва  источне  Србије.  Указао  је  у  том 
контексту  на  улогу  змијске  главе  и  змијске 
кошуљице  у  веровањима  и  магијској  функцији 
њиховој, лечењу епилепсије помоћу кљуса, односно 
вучјих  железа.  Своје  место  у  расправи  су  добили 
коњ, потковица и коњска длака у функцији лечења 
(страха и нервозе). 

У  поглављу Љубавна  магија  разматра  начине 
придобијања  вољене  особе  магијским  средствима. 
Један од тих метода је да се око усуканог конца који 
је провучен кроз прстен скинут са покојника улепи 
восак од славске свеће и савије у круг, као прстен, и 
кроз њега погледа вољена особа. 

Бројне  магијске  радње  повезују  се  са  лечењем 
стоке,  проналажењем  закопаног  блага,  односно 
злата, против злочиначких радњи и заштите од њих, 
одбијања  магијских  чини  које  су  бачене  на  кућу, 
затим са улогом мађијског разбијања судова у жељи 
за  разбијањем  сваке болести, несреће и  зла у кући. 
Бројна  су  такође  жртвовања  на  раскршћима,  међу 
која  се  сврстава  мешење  тзв.  божје  повојнице 
(краваја)  на  Бадњи  дан  у  жељи  да  се  сличним 
дочара слично, што потврђују и речи: „Божја Мајко, 
Богородице, све што је требало ја сам Теби изнела, 
ја  теби  поклонила,  а  Ти  мени  здравље  и  живот  у
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кућу и на децу“! (с. 59). У складу с тим је и магијска 
улога  цвећа  са  незнаног  гроба  и  улога  прага  у 
мађији. 

Посебно  поглавље  чини  раскршће  у  српској 
народној  књижевности.  Посвећена  је  пажња 
продужењу  живота  деце  (име  Вук),  врачању  о 
болестима  и  избављању  грешника.  У  усменом 
народном  стваралаштву  се  уочава  преплитање 
паганских и хришћанских елемената. Грех се може 
искупити на раскрсници, која представља паганску 
богомољу.  Посвећена  је  пажња  и  сахрањивању 
умрлог  услед  љубавне  чежње.  Наше  народно 
песништво,  као  што  је  познато,  садржи  врло  јасне 
примере  да  су  девојке  и  младићи,  због  неудавања 
односно женидбе вољеном особом, одузимале себи 
живот на раскрсницама или их је ту сустизала смрт 
од  „непребола“  или  урока  (Женидба  Милића 
барјактара; Смрт Омера и Мериме). На раскршћу 
се кажњавају неверства и злочинства, кроз раскршће 
се  улази  у  свет  мртвих.  Своје  место  у  студији  је 
добила  и  вила,  која  рађа,  задаја  и  штити  јунаке 
рођене из односа змаја и чобанице. 

Резимирајући  овде  поменута,  као  и  многа 
непоменута  веровања,  обичаје  и  радње,  аутор 
закључује  да  је  раскрсница  место  за  култно 
сахрањивање,  опомена  на  жртвовање  богињи 
Земљи.  Раскршћа  поседују  хтонску  моћ.  На 
раскрсницама се ноћу врзмају демони. Због тога се 
приносе  жртве  у  води  (ређе  вину),  храни,  брашну, 
мрвама.  Разбијају  се  чаше  и  посуде  од  иловаче. 
Зауставља се погребна поворка. Приношење жртава 
и  магијске  радње  обављају  се  углавном  ноћу. 
Занимљиво  је  организовање  „проклетија“,  једне 
врсте  истражног  поступка,  помоћу  бацања  камена 
од  стране  пролазника  на  уклету  гомилу  ако  се 
нормално не може ући у траг злочинцу. Указано је 
такође  на  митолошку  везу  змије,  коња,  пса  са 
демонским  бићима  из  српских  народних схватања. 
Врста  жртве  представља  „коњски  колач“,  цвет 
краставца  који  се  баца  на  раскрсницу  и  употреба 
штапа као фалусног симбола. 

Други  део  студије  С.  Петровић  је  посветио 
интерпретацији  мита  о  Едипу  (Едиповом 
комплексу)  у  нашој  и  општој  науци,  као  о 
Софокловом  спису  са  тим  садржајем.  Аутор 
анализира  Гресово  и Куново виђење тог проблема. 
Размотрен је одјек овог митског комплекса у грчкој 
књижевности. Указано  је на паралеле са Едиповим 
комплексом  и  његовим  садржајем  у  српском 
народном  стваралаштву.  Разложно  је  разграничена 
српскогрчка  традиција  мотива  Наход  Симеун, 
Опет Наход Симеун и Наход Момир. Уочено је да 
се  грчки  комплекс  задржава  на  паганским 
култовима, а српски добија хришћанска својства јер 
се  повезује  са  калуђерима,  патријархом  и  неким 
хришћанским схватањима инцеста. 

Пажњу привлачи интерпретација личног  имена 
као  показатеља.  Име  сведочи  да  је  дете  нађено, 
уосталом  као  и  Најда,  Најдан,  Наход.  Име  може 
бити  повезано  са  демонским  животињама  (Вук, 
Вукадинка),  затим  са  биљем  које  је  у  вези  са 
демонским птицама, змијама, змајевима, као што је 
Грозданка,  Грлица  и  друга,  као  и  са  магијским 

предметима  и  њиховим  својствима  (Гвозденија, 
Гвозден, Стамен, Стојан, Стоја, и друга). 

С.  Петровић  истиче  да  у  српском  народном 
усменом  стваралаштву  примат  у  обредима  има 
патријархат  у  односу  на  матријархат  у  грчком 
стваралаштву. У вези с тим занимљиво је истицање 
усињења  протурањем  новорођенчета  кроз недра од 
кошуље, као што то у  једној прилици чини царица 
са Находом, затим повијање новорођенчета у винов 
лист, везивање повоја лозом и покривање листом. 

Аутор  је  указао  на  психоаналитичко  тумачење 
мита  о  Едипу  и  његову  културноисторијску 
интерпретацију.  Однос  детета  према  родитељу 
обликује  се,  по  овом  схватању,  из  двоструког 
(амбивалентног)  односа  детета,  који  се  испољава 
кроз  љубав  (заљубљеност)  према  мајци  и  мржњу 
према оцу. Такво сазнање предао је стари век нашем 
времену  кроз  легенду  чија  општа  и  посебна  снага 
може  бити  једино  схваћена  само  у  вези  са 
психологијом  детета,  која  такође  има  општу 
важност. 

С.  Петровић  критички  разлаже  Фројдово 
становиште  о  Едиповом  комплексу.  Разматра даље 
Бахофенову теорију о матријархату, везујући развој 
културе  за  женски  природни  принцип  с  којим 
касније  мушки  приоритет  улази  у  борбу  за 
доминацију.  Узета  је  у  обзир  и  Фромова  синтеза 
Едиповог  комплекса.  Указано  је  такође  на 
Шмитбауерову  реконструкцију  магијске  традиције 
кроз анализу предања која се баве митом о Едипу. 

Одговарајућу  пажњу  аутор  је  посветио 
сагледавању  Едиповог  комплекса  на  основу 
структуралистичке  интерпретације. 
Структуралистичка  анализа  стоји  између 
психоаналитичке, која тежи да у сфери „несвесног“ 
изнађе  основе  мита  као  вечног  модуса 
„симболичких  облика“  и  социоисторијског 
схватања  које  митове  тумачи  као  развојне 
категорије,  културне  обрасце  и  променљиве 
величине.  Структуралистичка  теорија  је 
синхронијска,  која  сваком  миту,  иза  манифестне 
садржине,  открива  дубину  поруке  и  налази  исту 
актуелност  за схватања људи древних времена, као 
и за савременике. 

Заснивајући  своја  излагања,  пре  свега,  на 
аутентичној  грађи  са  терена  коју  је  сам  скупио, 
поткрепљеној фотографијама са терена и из живота, 
уз  анализу  упоредне  литературе  која  је  с  мером 
одабрана,  наука  је  добила  синтезу  о  комплексу 
проблема  обједињених  појмом  „митологија 
раскршћа“  који  су  науци  подарили  аутор  проф.  др 
Сретен Петровић и издавач „Просвета“, Ниш. 

Петар ВЛАХОВИЋ 

Зоја  Карановић  и  Љиљана  Пешикан 
Љуштановић,  Послови  и  дани  српске  песничке 
традиције,  Издање  „Светови“,  Нови  Сад  1994,  с. 
1200. 

Невелика, а по много чему за етнолога зачудна 
књига  Зоје  Карановић  и  Љиљане 
ПешиканЉуштановић  Послови  и  дани  српске 
песничке  традиције  могла  би  се  назвати  и  Homo
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faber  српске  песничке  традиције.  Наш  поглед  на 
ово  дело  је  донекле  искоса,  из  друге  научне 
дисциплинеетнологије,  али  сродне  народној 
књижевности. 

Главни  повод  две  ауторке да напишу ово дело 
била  је  жеља  да  поновним  понирањем  у  народне 
песме,  које  су  посвећене  раду,  истакну  не  само 
њихове поетске вредности већ да уњима и разгрну и 
осветле  дубље  слојеве  и  значења  неких  облика 
традицијског  живљења,  „митског  мишљења  и 
поимања света“. Настојале су, и чини нам се успеле, 
да  у  ономе  што  је  наизглед  локално,  што  је  често 
очувано  у  тешко  прозирној  поетској  слици  и 
метафори,  открију  многе  општељудске  вредности, 
које нису резултат културних позајмица, већ настају 
из јединства људске природе и независно једних од 
других  упркос  одвојености  у  простору,  времену  и 
језику.

Други  мисаони  потицај  ауторке  су  имале  у 
Хезиодовом  хексаметарском  епу  Послови  и  дани, 
делу  пуном  похвала  раду,  савета  о  вођењу 
домаћинства  и  моралних  поука  упућених  брату 
Персесу, који му је нечасним начином преотео већи 
део породичног имања и упропастио га. Коначно, ту 
је и календар радног циклуса у току једне године. За 
сваки посао се знају унапред место, време, редослед 
и учесници. И обратно, зна се и време нерада, време 
гозби и весеља, када се homo faber претвара у homo 
ludensa. 

За  разлику  од  Хезиодовог  дидактичког  епа  „у 
једном  комаду“,  две  ауторке  су  исцрпно 
анализовале 111 посленичких и сродних им песама 
различитих  по  садржају,  времену  настанка  и 
културном миљеу из којег потичу. 

На људе у овој књизи може се гледати двојако. 
Прво,  као  на  конкретне  појединце  са  личним 
именом и  (или) ознаком занимања; и друго, кад се 
размишља  у категоријама културних процеса, онда 
сагледавање људских јединки бледи и нестаје. 

Народне  песме  су  због  своје  особене  природе 
настајања  и  преображавања  (варирања),  па  и 
сублимираног начина изражавања, за етнологе, као 
и  историчаре,  вазда  сматране  извором друге врсте. 
Међутим,  ова  књига  нас  уверава  и  подучава  не 
толико  у  супротно колико у другачије сведочење о 
пословима  и  раду  као  суштинској  одредници 
човека.  Послови  и  дани...  казују  етнологу  и 
антропологу  да  се  минуциозном  и  дубинском 
анализом  српске  песничке  традиције  с  мотивима 
рада  може  сагледати  човек  у  култури  и  да  је  рад 
његов  основни  знак.  Преко  тога  знака  улази  се  у 
сферу  многих  других  знакова,  па  и  у  његову 
опозицију  нерада. У традицијским друштвима, рад 
се увек обавља у безбедном, „нормалном“ времену 
и простору, међу својима по сродству и територији. 
То је својство човека и „овога света“. На супротној 
страни  је  „онај свет“, нерад и смрт. Између њих  је 
празник, светковина, ритуал. Кроз културне обрасце 
ритуалног  понашања  „савлађују“  се  смрт  и 
демонске силе, обнављају ред и хармонија. 

Занимљива је теза З. Карановић и Љ. Пешикан 
да су посленичке песме (као и песме о раду и уз рад) 

настале врло давно и „да су, својим ритмом, пратиле 
ритам рада“. У прилог томе иде и позната хипотеза 
у етнологији да су рад и ритам погодовали настанку 
артикулисаног говора код људи. 

Историја  религије  и  етнологија  не  знају  за 
једно,  врховно  божанство  рада.  Насупрот  томе  је 
мноштво  патрона  и  културних  хероја  који  су 
научили људе  разним  пословима  и  вештинама. Да 
поменемо  само  духове  и  (или)  богове  лова, 
земљорадње,  трговине,  заната,  али  и  поезије, 
музике...  Њихови  пантеони  су  познати  старим 
цивилизацијама,  али  и  у  митовима  Новога  света, 
Африке, Аустралије  и Океаније. Трагова мање или 
више  јасног  патроната  свакодневних  људских 
послова,  ауторке  Карановић  и  Пешикан 
Љуштановић  нашле  су  и  у  српској  песничкој 
традицији. Поменимо придавање светости женским 
пословима предења и ткања везаних за Свету Петку, 
„која  је  као  носилац  и  заштитник  женског 
принципа,  чини  се,  преузела  (као  и  толико  других 
хришћанских  светаца)  атрибуте  неких  древнијих 
женских божанстава“. 

Но,  и  поред  мање  или  више  привидности 
светости  рада,  историја  културе  људских  послова 
указује на рад као биолошку нужност човека. Радно 
искуство  човека  и  сва  његова  прадавна  знања  о 
физичкохемијским  својствима  живог  и  неживог 
окружујућег материјалног света уверила су га да је 
рад  његова  стална  обавеза  и  нужност  опстојања. 
Али  та  спознаја  о  нужности  сталног  физичког 
делања  има  и  своје  друго  лице.  То  је  његова 
мисаона  страна;  то  су  обрасци  културе  у  виду 
магијскорелигијског  мишљења  и  деловања.  И  у 
томе је, управо, амбивалентни однос према раду. То 
је оно што се у модерној економској антропологији 
назива материјална и идеална страна производње: и 
добара  и  људи.  То  сведочи  да  рад  није  само 
биолошка  нужност,  да  је  човек  биће  које  одликују 
психа и свест. Ауторке Карановић и Пешикан су та 
два  аспекта  рада  и  продукције  уочиле  у  српској 
песничкој  традицији  и  изразиле  га  као  узвишен  и 
„приземни“ однос према раду. 

По своме садржају и суштини ово дело је ново и 
продубљеније  тумачење  песама  посвећених  раду. 
Анализом  ове  врсте  усмене  лирике  ауторке  су 
показале  да  је  она поузданији етнолошки извор но 
што се до сада мислило: осветлиле су многе стране 
њеног  садржаја,  од  поетске  вредности  и  неких 
облика живљења у аграрном друштву до запретених 
наслага традицијског мишљења и митског поимања 
света. 

По  своме  садржају,  као  изванредна  и  обимна 
студија  о  проблемима  лирске  поезије  и  многих 
примера  има  недовољно  или  никако  проучених 
посленичких  песама,  књига  представља  и  узоран 
универзитетски  приручник  из  ове  области  народне 
књижевности. 

Никола Ф. ПАВКОВИЋ 

Милан   Вукомановић,  Рани  хришћански 
митови, Научна књига, Београд 1992, 181 с.
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Књига М.  Вукомановића  представља  прерађен 
магистарски  рад  овог  врсног  младог  стручњака, 
који  је  у  међувремену  докторирао  и  ванредно 
предаје  на  Одсеку  за  религију  Универзитета  у 
Питсбургу (САД). То је важно напоменути због тога 
што  је  главна  вредност  овог  рада  његов  стручни 
аспект (књига није намењена широј публици – мада 
су  теме  које  разматра  изузетно  занимљиве): 
херменеутички  приступ  предањима  која 
представљају  важан  део  традиције  раног 
хришћанства. 

Према  речима  Вукомановићевог  ментора  у 
Београду  и  једног  од  рецензената  књиге  Есада 
Ћимића, ауторова „свеукупна духовна оријентација 
унутар овог дјела значи, у нашим приликама, прави 
подвиг.  При  томе  мислим  не  само  на  његово 
акрибично  консултирање  изворних  мисли  на 
класичним  језицима,  него  и  на  магистралне 
успоредбе,  колосалну  примјену 
компаративноповијесног  метода  који  је  донио 
големе  интелектуалне  резултате“.  Ауторов 
херменеутички  приступ  има  корене  у  филозофији, 
али су резултати његовог истраживања занимљиви 
за све истраживаче религије. 

Посебна  занимљивост  је  увођење  у  научну 
расправу  (по  мом  сазнању,  по  први  пут  на 
српскохрватском  језику)  елемената  из  гностичке 
традиције,  као  и  приступ  апокрифним 
ранохришћанским (гностичким) текстовима sine ira 
et  studio,  што  углавном  недостаје  ауторима 
хришћанске  провенијенције.  Избор  митова  као 
дискурса  одабраног  да  се  раним  хришћанима 
саопште  одређене  поруке  није  нимало  случајан – с 
обзиром  на  то  да  је  мит  место  где  се  култура  и 
историја преплићу на најразноврсније начине, а тај 
дискурс је и релативно добро сачуван до данашњих 
дана.  У  свом  „приступу  ранохришћанском 
mythosu“,  уместо  трагања  за  одговорима  на  већ 
уобичајена (у много пута постављена) питања типа 
„Шта  се ту  заиста догодило“? или „Шта овај текст 
доиста  значи?", аутора пре свега занима „коме се и 
зашто обраћају  први  хришћански  писци  и  шта  то 
они, заправо, поручују?" (с. 28). 

Шире тематске целине које аутор овде проучава 
су  и  посебна  поглавља  књиге: Мит  о Спаситељу, 
Мит  о  Царству  Божјем  и Мит  о  Ускрснућу,  а  у 
методолошком  смислу,  Вукомановић  посебну 
пажњу  поклања  есхатолошким,  културним  и 
ритуалним аспектима. Ово свесно самоограничење 
(нпр. искључивање етиолошке равни – на шта и сам 
аутор  указује  у  Закључку  на  с.  180),  помаже 
усредсређености овог рада, и добро  је што  је аутор 
одолео  искушењу  да  се  расплине  у  једну  општу 
расправу. 

Вукомановићевом  тексту  је  тешко  наћи  неку 
озбиљну замерку, мада морам напоменути да Volis 
Bax дефинитивно није „најбољи познавалац“ старе 
египатске  религије  (с.  157)  –  посебно  не  из 
перспективе каснијих дела Моренца, Силаверберга, 
Вотерсонове  и  Купера,  на  пример.  Ова  књига  је 
специфична  и  по  томе  што  је  својеврсни  првенац 
херменеутичког  приступа  изучавању  раног 
хришћанства на овим просторима, чиме  је аутор (у 

великом  стилу)  обезбедио  простор  једном  новом 
методолошком приступу. 

Александар БОШКОВИЋ 

Robe r t J . S ha re r i Dav id C. Grove  (priredili) 
Regional  Perspectives  on  the  Olmec,  SAR  Advanced 
Seminar Series, CambridgeUniversity Press, Cambridge, 
1989, XXVI+386 s. 

Ова  импресивна  књига  је  збир  радова  десет 
водећих  северноамеричких  антрополога  у  вези  с 
комплексом  култура  који  је  некада  сматран  првом 
цивилизацијом  Мезоамерике.  Шерер  и  Гроув, 
приређивачи  и  председавајући  семинара на основу 
кога  је књига настала  (одржан 1983. у Санта Феу), 
„позивницама“ осморици стручњака представили су 
и  цео  историјат  „олмечких  студија“.  Ту  је 
легендарни  Мајкл  Коу,  који  и  овде  сматра  да  су 
Олмеци  са  обала  Мексичког  залива  у  периоду  од 
1500.  до  500.  г.  пре  н.  е.  поставили  темеље  свим 
каснијим  цивилизацијама  у  овом  делу  света,  а 
слично мишљење заступају и Герет Лоу и Том Ли. 
Насупрот  оваквом  ставу,  по  мишљењу  осталих 
учесника,  реч  „Олмек“ 1  и  придеви  изведени  из ње 
морају се користити далеко опрезније, јер савремена 
археологија  указује  да  се  отприлике  у  исто  време 
развијају  неколико  различитих  култура  широм 
Мезоамерике  –  а  она  са  обала  Мексичког  залива 
само је једна од њих. 

Џојс Маркус  је у свом тексту показала како тај 
развој  изгледа  у  долини  Оахаке,  док  су  Гроув  и 
Шерер  представили  резултате  својих 
вишегодишњих пројеката у Чалкацингу  (Мексико), 
односно  Чалчуапи  (Салвадор).  Из  археолошке 
перспективе,  фатални  ударац  хипотези  о 
свеприсутности Олмека представља бриљантан рад 
Пола  Толстоја,  у  коме  он  показује  како  наводне 
„олмечке“  погребне  фигурине  нађене  на  неколико 
локалитета  у  централном  Мексику  представљају 
изразе аутохтоног уметничког стила, као и да се оне 
не  могу  наћи  у  централном  подручју,  за  које  се 
иначе везује појам „олмечке цивилизације“. 

Један од циљева семинара био је и да покаже да 
ли је на подручју Средње Америке уопште постојало 
нешто попут цивилизације пре три хиљаде година. 
Мада  око  овог  питања  није  постигнут  консензус 
(нити  је  очекиван),  преовладало  је  мишљење да се 
олмечка  друштвена  организација  налазила  на 
прелазном  нивоу  између  племенске  заједнице  са 
стриктном  хијерархијом  (енгл.  chiefdom)  и  „праве“ 
државе.  Занимљив  је  Гроувов  предлог  из  његовог 
уводног текста да се уместоречи „Олмек“ нађе неки 
други  израз,  па  он  предлаже  вредносно  неутралан 

1 Иначе, данас нема озбиљних научника који заступају 
овај  Коуов  став.  Сама  реч  "Олмек"  долази  од  nauaške 
olmeca, uixtotin, што у слободном преводу значи "људи из 
земље каучука, они који су на обали слане воде", а тако су у 
ХVI  веку  становници  централног  Мексика  називали 
становнике на обали Мексичког залива. Наравно, ти људи 
са  културом  од  2500  година  раније  нису  имали  ништа 
заједничко.  Више  о  Олмецима  на  нашем  језику у  темату 
Религија  и  уметност  Олмека,  приредио  А.  Бошковић, 
број 261/262, Београд 1989.
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термин „комплекс Х“. Иако овај предлог није добио 
подршку,  ипак  је  једна  од  директних  последица 
овог семинара и ове књиге то што се сада сви изрази 
везани за Олмеке у науци употребљавају уз велику 
опрезност,  ограде  и  јасно  одређивање  шта  се  у 
специфичном  контексту  под  одређеним  термином 
подразумева. 

Књига Регионалне перспективе о Олмецима  је 
указала и на изузетнувреднострегионалног приступа 
у мезоамеричким  студијама, што је у  међувремену 
постало општеприхваћени приступ у публикацијама 
о  културама  древне  Средње  Америке.  Пошто 
универзалистички приступ (по коме се све тумачило 
из перспективе једне културе, односно универзалног 
културног  наслеђа),  није  дао  одговоре  на  питања 
која  су  антрополози  постављали,  показало  се  да 
проучавање  сваког  локалитета  посебно  (или 
комплекса локалитета) из интринсичне перспективе 
(уз  све  уважавање  спољних  утицаја  и  контаката) 
помаже  знатно  бољем  разумевању  култура 
Мезоамерике.  Зато  је  највећа  вредност  ове  књиге 
пре  свега  у  вези  с  променом  методологије  (или 
сменом доминантне парадигме, што би рекао Кун), 
у  томе  што  она  представља  први  корак  ка 
потпунијем разумевању једног очаравајућег света. 

Александар БОШКОВИЋ 

Божина   Ивановић,  Антропоморфолошке 
особине Петра II Петровића Његоша, Црногорска 
академија наука и умјетности, Посебна издања, књ. 
26, Одјељење природних наука, књ. 16, Подгорица 
1994, с. 191. 

Црногорска  академија  наука  и  умјетности 
обележила  је достојно 180 година од рођења Петра 
II  Петровића  Његоша.  Објавила  је  (1994)  студију 
Божине  Ивановића  Антропоморфолошке  особине 
Петра  II Петровића Његоша, у којој  је  егзактним 
показатељима  приказан  биофизички  изглед 
владике,  владара,  песника  и  филозофа. 
Приступајући  овом  послу,  Б.  Ивановић  се  према 
земним  остацима  владике  Рада  односио  са 
изузетним  уважавањем,  дубоким 
страхопоштовањем  и  пијететом. Водио  је  рачуна  о 
томе да је реч о личности која је, уз Ловћен, Цетиње 
и  подловћенску  Црну  Гору,  постала  и  остала 
симбол, оличење и идентификација свога народа. 

У уводном излагању Б. Ивановић је нагласио да 
је досадашњи опис Његошевог изгледа засниван на 
импресијама  „од  ока“,  па  су  ова  индивидуална 
запажања  сада  први  пут  сучељена  са  реалним 
антрополошким  показатељима  до  којих  се  дошло 
премеравањем  Његошевих  земних  остатака  у 
крипти маузолеја на Ловћену 1974. године. 

У поглављу о Његошевој генеалогији подаци о 
Петровићима показују да се породични корени могу 
следити  од  војводе  Његоша  и  сина  му  Петра 
Његошевића кроз девет генерација и да допиру до у 
ХV  век.  Владика  Данило,  из  шесте  генерације,  у 
времену  од  1697.  до  1735.  године  постаје 
родоначелник династије ПетровићаЊегоша, која је 

221 годину, све до друге деценије ХХ века, уводила 
Црну Гору у ширу међународну заједницу. 

Раде Томов (Петар II) многебиофизичке одлике 
је  наследио  од  својих  предака. Отац Томо Марков 
био је висок и крупан, а мајка здрава и једноставна 
жена. Стриц Петар I био је такође висок и леп а ујак 
Лазар  Пророковић  –  маркантан,  гласовит  и 
племенит  човек.  Те  компоненте  су  свакако 
допринеле  физичком  и  умном  развоју 
подловћенског  горостаса  Петра  II  Петровића 
Његоша,  о  чему  су  веома  убедљиво  писали 
савременици дивећи се стасу, лепоти и уму његову. 
Рус  Ковалевски  је  добро  познавао  Његоша,  па  је 
1838. године записао следеће: „Умјетник би изабрао 
управљача  Црне  Горе  као  образац  за  слику 
Херкулову  а филозоф  за  путовођу у свом животу“. 
Реч је о утисцима који приказују Његошев изглед од 
дечачког  до  зрелог  доба,  на  основу  запажања 
његових савременика и утисака које је остављао на 
сусретима  у  земљама  по  којима  је  путовао. 
Уосталом,  и  сам  је  Његош  био  свестан  свога 
физичког  изгледа,  јер  је  свој  тестамент  почео 
речима: „Хвала Ти, Господи, јер си ме на Земљи над 
милионима и душом и тијелом украсио“. 

Општи изглед скелета указује на робусност без 
било  каквих  патолошких  промена.  На  скелету  су 
једино  приметне  последице  туберкулозе,  од  које  је 
умро  у  38.  години  живота.  Детаљно  је  проучена 
лобања и остаци других костију. Помоћу директних 
мерења  утврђене  су  Његошеве  реалне  биофизичке 
особине  и  тако  отклоњене  све  недоумице  у  вези  с 
његовим  изгледом.  Генетске  компоненте,  стас, 
корпуленција  и  остали  параметри  праћени  су 
компаративно  на  ширем  европском  популационом 
плану.

Антропометријска  мерења  су  показала  да  је 
Његош  био  висок  191,49  cm  и  да  је  припадао 
категорији  веома  високих  људи.  Запремина 
Његошеве мождане масе износила је 2,016 cm 3 , што 
одговара  тежини  од  1,995  г.  што  је  знатно  више 
него  код  Кивјеа,  Бајрона,  Шилера,  Павлова,  А. 
Франса  и  других.  Утврђен  је  индекс  лобање  88,42 
који сведочи о хипербрахикефалном облику. Чело је 
високо  и  широко,  нос  танак  –  орловски.  Лице 
корелира  са  висином.  Горња  вилица  је  снажна и у 
сразмери  с другим деловима лица. Доња вилица  је 
хиперпараболична  и  веома  импресивна.  Зубни 
систем  је  правилан,  а  дентација  потпуна.  Очне 
дупље  су  велике.  Краниоскопска  анализа  орбите 
леве очне дупље показује да  је фрактура и ожиљак 
на надочном луку настала преломом задобијеним у 
раном  детињству,  пре  него што  је  довршен  процес 
раста и развоја. 

Његошеве  биофизичке  одлике  превазилазе 
средње  вредности  у  односу  на  ондашње  европско 
становништво  као  и  становништво  Црне  Горе 
(просек висине 176,76 cm), које иначе растом спада 
међу  највише  житеље  Европе.  Упоредо  с  тим 
проучени  су  сви  показатељи  антрополошког 
комплекса  динарског  становништва  и  места 
савремених  црногорских  популација  у  ужим  и 
ширим  оквирима  антрополошке  науке. Његош  је  у 
свему  антрополошки  одговарао  динарском
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варијетету  беле  расе,  који  се  карактерише  високим 
растом,  високо  сведеном  округластом  главом, 
тамном  комплексијом  (лица),  таласастом  косом, 
дугуљастим  лицем,  орловским  или  равним  носом, 
светломрком кожом. 

Б.  Ивановић  је  посветио  пажњу  Његошевом 
животу, школовању, улози у организовању државе, 
организовању школа, набавци штампарије, увођењу 
европског  начина  управљања  у  Црну  Гору, 
доприносу  књижевном  делу  и  филозофским 
погледима на свет. 

Из  садржаја  књиге  се  види  да  је  Б. Ивановић, 
обухватном и добро заснованом синтезом, изнео све 
битне одлике  последњег  господара и династа Црне 
Горе, који је обједињавао духовну и световну власт. 
Показао је да својим стасом, ликом и делом подсећа 
„на оне легендарне краљеве из првих дана историје 
који су, као нека врста полубогова, исто тако били 
велики  мудраци  као  и  хероји“.  Сви  важнији 
резултати проучавања упоређени су са европским, а 
местимично  и  општесветским  антрополошким 
константама.  Петар II  је  био  типични  представник 
свога  народа,  кога  је родила Црна Гора, а он свету 
открио  Црну  Гору,  што  јасно  потврђује  студија  Б. 
Ивановића,  за  коју  није  имао  много  узора  у 
постојећој антрополошкој литератури. Због тога она 
чини новину и у антрополошкој науци. 

Петар ВЛАХОВИЋ 

Карољ  Керењи ,  Кћери  сунца,  Чачак  1994. 
стр. 99. 

У 22. књизи библиотеке Alef чачанског Градца 
изашла  је  1994.  године  студија  Кароља  Керењија 
Кћери  Сунца  у  надахнутом  преводу  К.  Потоцки  и 
М. С. Воларевића. 

Књига се састоји из два дела. Први део Отац и 
краљ са поглављима „Онај који се рађа сваког дана“ 
и  „Титан“  јесте  предавање  о  Хелију  претходно 
штампано  у  Х  тому  летописа  „Еранос“  (1943). 
Други  део  Трагање  за  краљицом  с  поглављима 
„Чаробница“  (Кирка),  „Жена  убица“  (Медеја), 
„Супруга“  (Хера),  „Златна  богиња“  (Афродита),  и 
„Крићанска богиња Сунца“ (Пасифаја), настао је из 
предавања држаних у Аскони и Цириху. Књига није 
опремљена белешкама о изворима, које, за први део 
студије,  како  сам  аутор  у  предговору  напомиње, 
заинтересовани могу наћи у Х тому „Ераноса“. 

Рођен  1897.  године  у  Темишвару  (умро  у 
Цириху 1973 год.) Карољ Керењи је од 1934. године 
предавао  класичну филологију и историју религија 
прво  на  Печујском,  а  потом  на  Сегединском 
факултету. Прелази у Швајцарску 1943. године где 
је  био  и  предавач  на  Институту  К.  Г.  Јунга  у 
Цириху. Од преласка у Швајцарску његови радови 
су  објављивани  на  немачком,  енглеском, 
француском  и  италијанском  језику,  а  тек  се  од 
седамдесетих  година  преводе  на  његов  матерњи, 
мађарски,  језик.  Из  његовог  богатог  опуса 
издвајамо следећа дела: Аполон, Дионис и трагично 
у  Антигони,  Питагора  и  Орфеј,  Митологија  и 
гноза,  Античка  митологија,  Ниоба,  Грчки  богови, 

Писац  романа  и  митологија  (преписка  са  Т. 
Маном)  и  у  сарадњи  са  К.  Г.  Јунгом  Увод  у 
суштину митологије (1940). 

Карољ  Керењи  је  био,  као  и  Ернст  Касирер, 
ученик  Валтера  Ота,  и  ученик  и  сарадник  К.  Г. 
Јунга.  Унеколико  је  под  утицајем  немачке 
филолошкомитолошке  школе  и  Баховенове,  данас 
превазиђене,  теорије  о  матријархату.  Међутим, 
важно  је  нагласити  да  је  Керењи  међу  првима 
приступио  објашњењу  мита  са  становишта 
дубинске психологије. 

При разматрању одређених митолошких ликова 
Керењи  је  полазио  од  Хомерове  и  Хесиодове 
митологије, односно теогоније и хијерархије богова, 
али  је,  као  врсни  познавалац  грчког  језика  и 
митологије,  користио  и  многе  друге  записе,  као  и 
модификовану  митологију  код  грчких  филозофа  и 
трагичара.  Посебно  занимљиво,  уткано  у  сам  рад, 
јесте  и  његово  указивање  на  транспоновање 
митологије у делима каснијих европских песника и 
писаца. 

Керењи  трага  за  пореклом  и  култовима 
одређених божанстава, покушава да открије њихово 
првобитно  суштинско  значење,  следи  њихово 
мењање  или  допуњавање.  При  томе  усредсређује 
пажњу на поједине сегменте мита, његове недељиве 
целине  –  митологеме,  које  пореди  са  музиком.  „У 
древним  митологемама  основна  тема  се  јавља  – 
каже  он  на  једном  месту  –  ублажена  у  разним 
видовима,  у  другим  облицима,  као  нека  стара 
мелодија, расплетена у игре својих облика." (с. 20). 
Па  ипак,  праћење  Керењија  на  његовом 
истраживачком  путу,  и  поред  јасне  и  прецизне 
реченице,  за  лаика  није  једноставно  и,  тешко  је 
савладиво  без  помоћи  неког  лексикона  грчке 
митологије. 

У првом делу књиге Керењи трага за природом 
Хелија. 

Грчки  бог  Сунца,  Хелије,  сваки  дан  излази  и 
тиме  дарива  смртницима  нови  дан  живота,  али 
Хелије  сваки  дан  и  залази,  стрмоглављује  се  у 
Океан, или се враћа кући својој жени, деци и мајци, 
прародитељки Тетији, где се одмара и скупља снагу 
за  следећи  дан.  Да  ли  Хелије,  отац,  видело  и  око 
света,  најпоузданији  сведок,  да  ли  Хелије  ноћу 
прелази у своју супротност Aides, у „невидљиво“, у 
„оно  што  чини  невидљивим“,  што  је  заправо 
значење имена Хад, творећи тиме јединство, пита се 
Керењи. Он  проналази  читав  низ  додирних  тачака 
Хада и Хелија који подземље лишава својих дарова 
– видела. 

На  острву  Тринакији,  Сунчевој  капији  – 
Хадовом улазу, чувана су Хелијева говеда, а његов 
жртвеник  је  постављен  на  једном  гробу.  Хелијеве 
кочије,  налик  на  посуду,  пехар  или  чанак,  вуку 
хтонске  животиње  –  бели  коњи;  коњи  му  се  и 
жртвују, на Родосу чак читав четворопрег потапају 
у  Океан.  Керењи  повезује  Хелијеве  кочије  са 
„Сунчевим  чанком“,  у  којем  се  зором,  по  неким 
предањима,  сакупљају  испарења  из  којих  настаје 
Сунце,  са  Делоским  култним  језером  код  кога  је 
рођен  Сунчевић  Аполон  и  доводи  их  у  везу  са 
симболичним значењем посуде, тј. мраком и ноћи.
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При  трагању  за  Хелијевом  космогонијском 
улогом, Керењи  се мало  удаљава  од  главне теме и 
надахнуто  разматра  саму  природу  космогонијске 
митологеме. 

„Ниједна космогонија –пише Керењи –не може 
бити  независна  од  постојећег  света.  ...  Тај  свет  се 
неисцрпно огледа у језичком благу. ... Речи се увек 
односе  на  ’довршен’  свет,  одакле  митологема 
преузима  своје  садржаје.  ...  Из  тога  у  свим 
космогонијама  произилазе  две  основне 
противуречности: 

Прва: „Мада све приче о постању света полазе 
од његовог непостојања, ипак оне морају да казују о 
том непостојању као о нечем што већ постоји у оном 
што не постоји“(с. 25). 

Друга:"  Мада  је  реч  о  постању  света  као  о 
процесу,  који  се  одвија  изван  људске  свести,  тај 
процес  се,  ипак,  приказује  као  појава  у  свести 
човека који размишља. "(с. 26). Као језичар Керењи 
наводи  и  примере  који  и  поред  тога  што  „у 
граматичком  смислу  садрже  нешто  очигледно 
немогуће“  (с.  25)  ипак,  баш  тиме  успевају  да  нам 
дочарају оно што се желело. 

Напоменимо  још  један  проблем  којим  се 
Керењи позабавио. То је однос према Сунцу старих 
Грка,  хришћанства  и  савременог  човека. Код  Грка 
Хелије  је  у  „живом  споју  са  светом“,  док  се 
апсолутни  хришћански  Бог  „са светом  никад  није 
испреплео“ (с. 12). А однос данашњег човека према 
Сунцу  Керењи  осликава  наводећи  реч  Д.  Х. 
Лоренса:  „Тек  у  новом  веку  –  Сунце  –  се  поново 
вратило  у  центар,  али  потпуно  скинувши  са  себе 
своје  божанство;  није  се  вратило  у  јединство  са 
светом, већ у систем напуштен од Бога“ (с. 13). 

У  другом  делу  Трагање  за  краљицом  Керењи 
прати особине Хелијевих женских потомака. 

Пратећи исцрпно генеологију Хелијевих кћери, 
откривајући  код  сваке  и  њену  повезаност  са 
хтонским  или  месечевским,  он  осликава  њихове 
личности  и  својства,  трага  за  суштином  сваке  од 
њих. 

Чаробница  Кирка,  Сунчева  и  Передина  кћи, 
скућена на острву Еју, које није ни на истоку ни на 
западу,  ткајући  као  Мојре,  пева.  Она  је  суверена 
жена, чаробница, хетеразаводница и људе који се у 
томе  изгубе  претвара  у  свиње,  али  им  оставља 
људску  свест. Она  је  преко  брата  Ејета,  подземног 
краља, повезана са хтонским. Али Кирка, мушкарца 
(Одисеја), који је њеним чаролијама одолео, који јој 
је  раван,  прихвата  на  „начин  Афродите“,  јер  „у 
срећном  љубавном  сусрету  моћ  и  љубав  су  у 
равнотежи“ (с. 44). 

Медеја,  кћи  Хелијевог  сина  Ејета  и  Океаниде 
Идије,  а  по  неким  предањима  Хелијева  кћи, 
најмрачнија  је  од Хелијевог  рода.  Заљубивши се у 
Јасона, помаже му да дође до златног руна и бежи с 
њим. Да би спречила гониоце Медеја је убила свог 
брата  Апсирта,  раскомадала  га  и  бацила  у  море. 
Међутим  стари  грчки  лиричари  славе  ову 
„божанствену  жену“,  чије  име  Медеја  значи 
„братоубица“. Керењи  претпоставља  да  је  то  стога 
што  су  они  „познавали  исконско  значење  тог 
касапљења  и  у  раскомаданом  брату  препознавали 

бога Сунца, које се поново рађа, а у убици жену која 
га поново оживљава“ (с. 52). 

Керењи сматра да је код Медеје братоубиство у 
првом  плану,  а  да  је њено  чедоморство наглашено 
тек код Еурипида. Међутим, у покушају да објасни 
мотиве  њеног  чедоморства,  као  да  помало  губи 
основну нит. Медеја, није као Персефона ступила у 
брак отмицом, већ својевољно из љубави. Она своју 
потпуност,  сврху  свог  постојања,  остварује  кроз 
јединство  у  браку  –  тежећи  прајединству  које  је 
постојало  и  које  је  прекинуто Кроновим  злоделом. 
(Крон  је  оцу  Урану – сину  и  мужу  прамајке Геје – 
одсекао мушкост, бацио је у Океан, и тиме „окончао 
празачеће“ (с. 30) –прајединство). Медеја, када је то 
јединство  прекинуто  Јасоновим  неверством, 
уништава резултат тог јединства – своју децу. 

Хера, која поседује месечевске црте, у култном 
погледу  добија  титулу  краљице. На Олимпу она  је 
првенствено верна супруга. 

По  Хомеру  брак  је  изван  времена  па  сходно 
томе  богови  су  му  подређени.  Керењи  на  основу 
значења имена и епитета Хере („Chera“ = „Удовица“ 
или  „Усамљена“,  Pais  =  „Девојка“  и  Teleia  = 
„Потпуна“)  сматра  да Херин  лик „није оправдавао 
брак  као  морално  или  само  корисно  стање,  већ  је 
осветљавао његову суштину“ (с. 73). Брак обухвата, 
као месечеве мене, светлу, али и тамну (удаљавање, 
борбу  и  побуну)  страну,  а  култ  Хере  га  баш  у  тој 
целокупности „признаје за природну датост“(с. 74). 

Жртвовање  Хериног,  у  купању  обнављаног 
девичанства, и сједињавање божанског са сродним 
мушкарцем,  са  Зевсом,  јесте  смисао  њеног 
постојања.  За разлику од ДеметреПерсефоне, –  јер 
Персефона,  отета  невеста,  и Хад  се  „не допуњују  
већ обоје представљају исто царство“ (с. 79), – Хера 
је  потпуна  само са  Зевсом. Хера  у  својој  личности 
носи  тежњу  ка  прајединству  и  таму,  титански  бес, 
осветољубивост  и  усамљеност  првог,  али  нужног, 
раскола. 

Златна  богиња, Афродита, „чије  име  означава 
љубавни  ужитак“  (с.  89),  по  Хесиодовом 
приповедању, рођена  је из морске пене. Настала из 
Уранове  одвојене  мушкости  и  материнског  мора, 
њој јединој од титанки Геа није мајка. Отуда она не 
садржи  „тупи  мрак,  какав  је  од  земље“,  не 
представља  „несвесно  уроњавање  у  јединство,  већ 
светлост  и  сјај“  (с.  89).  Њој  се  упућују  жртве  и 
молитве  као  „девојачкој  свадбеној  богињи“.  Али 
Керењи, међутим, наглашава да се њој не приписује 
само  плодност  као  заштитници брака,  јер би такво 
схватање  женствености  признавало  жену  само  као 
делатност  (с.  78).  Афродита  поседује  златну  жицу 
женствености,  усрећујућу  љубавну  чаролију  топлу 
као сунчеви зраци. 

У епилогу Трагање за краљицом разматра се и 
лик  Пасифаје,  Хелијеве  и  Персеидине  кћери. 
Пасифаја, „она која свима светли“, је жена критског 
краља  Миноја,  бачена  у  тамницу  због  своје 
неприродне  љубави  према  белом  бику  с  којим  је 
родила Минотаура. Керењи указује на могућност да 
одређени  елементи  те  митске  приче  који  личност 
Пасифаје  чине  трагичним,  уствари,  скривају  нека 
ранија  религијска  схватања.  Питање,  да  ли  се  у
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Пасифаји  назире  пракраљица,  Сунчева  мајка  и 
жена, Керењи оставља отвореним. 

У  првом  делу,  у  коме  се  говори  о  Хелију, 
основна  нит  доследно  је  спроведена,  а  поједина 
удаљавања  од  основне  теме  само  указују  на 
слојевитост  и  мисаоно  богатство  грчког  мита  и 
сложеност његовог „јунака“ Хелија. 

У  другом  делу,  међутим,  основна  идеја  се  на 
махове  губи  као  да  се  интерес  аутора  усредсређује 
на  сасвим  други  проблем  и,  у  трагању  за 
објашњењем  тог  проблема,  он  начиње  читав  низ 
нових,  и  при  томе  понекад  изгледа  недоследан. 
Поред изабраних ликова грчке митологије, Сунца и 
његовог  женског  потомства,  Керењи  анализира  и 
друге  богиње,  па  се  чини  да  се  њихове  особине 
међусобно  преплићу,  преклапају,  те  нам  понекад 
није јасно о ком се божанству заправо ради. Али то 
можда проистиче из тога што грчке богиње и нису, 
осим  битних  одлика,  баш  потпуно 
издиференциране, јер прабогиња Велика Мајка се у 
грчкој  митологији  јавља  „са  стотину  имена“  како 
каже Е. О. Џејмс. 

Али  и  поред  истраживања  која  нису  изведена 
до  краја,  богатство  мисли  и  познавање  материје 
сигурно ће нас обогатити. У овој студији свакако је 
најважније  то  што  је  Керењи  поступком  дубинске 
психологије  указао  да  кроз  мит  и  у  миту  можемо 
сагледати сунчевско и хадско и преко кћери Сунца 
спознати читав низ женских типова. Кроз суверену 
и  самосталну  Кирку,  несрећну,  поносну, 
осветољубиву  Медеју  или  доследну,  унеколико 
усамљену Херу и заносну, самодовољну, усрећујућу 
Афродиту  осликава  женску  природу,  потребе  те 
природе  као  и  одговоре  те  природе  на  разне 
животне  ситуације.  Чини  нам  се,  међутим  мање 
важно то што нам Керењи указује на могуће начине 
повезивања  појединих  сегмената  мита,  легенди, 
култа  и  материјалних  остатака  при  склапању 
целине; он трасира путеве истраживања и у оквиру 
пантеона других култура. Нови поглед на мит који 
је  Керењи  осветлио  учинио  је  да  његове  студије 
буду  незаобилазне  при новим истраживањима што 
се види и кроз радове Нојмана, Елијадеа и других. 

Ласта ЂАПОВИЋ 

Mer i   Dagla s,  Prirodni  simboli,  Istraživanje  o 
kosmologiji,  Светови/Октоих,  Нови  Сад/Подгорица 
1994. 229 str. Превод: Драган Монашевић 

Нешто  преко  четврт  века,  дело  Мери  Даглас, 
једног од најутицајнијих живих антрополога, остало 
је, на известан начин, скривено од овдашње стручне 
јавности. Мада се може рећи да разлога има више, 
суштински  је  реч  о  само  једном:  неусклађености 
развоја  идеје  и метода  у  светској антропологији са 
овдашњом  могућношћу  адекватног  праћења 
превођењем макар најзначајнијих радова. Напокон, 
у  последње  две  године,  добили  смо  преводе  две 
значајне студије М. Даглас, „Чисто и опасно“  (XX 
век,  Београд  1993),  као  и  дело  о  коме  је  у  овом 
приказу реч. 

Обе  поменуте  књиге  Дагласове  се  могу  узети 
као  једни  од  оних,  готово школских, примера како 

употребити  разноврсну  грађу,  одн.  разнородан 
материјал  прикупљен  на  теренским 
истраживањима,  а  затим га сместити у историјски, 
друштвени,  економски  или  друге  релевантне 
контексте и у складу с њима га објаснити. Иако са 
доста властитог теренског истраживачког искуства 2 , 
Мери  Даглас  се  у  својим  аналитичким  студијама, 
посебно  у  књизи  „Природни  симболи“,  умногоме 
представља  као  научник  прилично  фрејзеровског 
стила, барем када је у питању техника рада. У свом, 
може  се  можда  рећи  и  –  помало  есејистичком  – 
приступу  одабраној  проблематици,  ова  ауторка 
користи емпиријске податке из различитих научних 
области  и  дисциплина  –  од  етнографије,  преко 
историографије,  лингвистике  и  социолингвистике, 
социологије,  различитих  области  психологије, 
политичке  економије,  све  до  апстрахованих 
опсервација  свакодневице  сопственог 
социокултурног  контекста  –  као  и  обимну 
литературу (такође вокативно разнородну) везану за 
разматрање  проблематике  идејног,  идеолошког  и 
идеацијског, пре свега преломљеног кроз друштвено 
и колективно. 

За метод  који М. Даглас  користи  у  овом  делу, 
понајпре  би  се  могло  рећи  да  је,  у  неку  руку, 
„ослобођен  метода“.  За  Дагласову  се,  наиме, 
обично узима да уз неке друге ауторе чини осовину 
тзв.  британског  структурализма  (или: 
неоструктурализма),  што  ће  рећи  да  би 
најрелевантније  теоријскометодолошке  одреднице 
њеног  рада  требало  да  буду  британска  социјална 
антропологија заснована на Диркемовој француској 
социолошкој  школи  и  левистросовски 
структурализам.  „Природни  симболи“,  међутим, 
излазе ван оквира наведеног у претходној реченици, 
барем  за  социолингвистичке  поставке  о 
међуодређености  говора  и  социјално 
стратификативне  припадности  Базила  Бернстеина 3 , 
а  затим  и  за  уважавање  одређених  оквира 
психологије и социологије религије. 

Циљ  Дагласове  у  „Природним  симболима“, 
мада  она  сама  у  књизи  то  није  била  спремна  да 
призна,  не  разликује  се  баш  много  од  Леви 
Стросових  тежњи  ка  откривању  „универзалних 
карактеристика људског ума“. У принципу, основна 
разлика  је  у томе што ауторкина закључивања иду 
на  генерализације  детерминисане  одређеним 
социокултурним  системом  и  показују  тенденцију 
хоризонталног спуштања на ниво појединца, који је 
опет,  међутим,  ухваћен  у  мрежу  когнитивних 
датости  свога  друштва  и  културе.  Оно  што 
имплицитно  из  њене  анализе  произлази  јесте 
еквивалентност  људских  светоназорских 
предиспозиција,  док  њихово  спровођење  у 
стварност,  односно  манифестација  кроз  симболе 
препознатљиве  и  употребљиве  у  одређеној  групи, 
зависи управо од саме групе, тј. њеног устројства у 

2 Углавном у Западној Африци; поред неколико мањих 
радова, најпознатија  је монографија "The Lele of  the kasai", 
London 1963. 

3 Дело на  које  се М.  Даглас  ослања,  "Jezik  i  društvene 
klase", prevedeno je kod nas (BIGZ/XX vek, Beograd 1979).
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културном  и  начина  организовања  у  друштвеном 
смислу. Одатле, употреба Бернстеинове анализе као 
да  представља  копчу  чија  је  функција  да,  што  је 
више могуће, потврди и нагласи сусрет диркемовске 
и левистросовске традиције. 

Ако је у „Чисто и опасно“ показала да, када се 
разјасни  њихов  прави  смисао,  јеврејски  кошер 
кувар,  бизарни  прописи  везани  за  нечист, 
регулисање  полних  односа  и  имовинских  права  у 
афричким  племенима,  немају  другачију  функцију 
од  западњачких  правила  понашања  за  столом  или 
критеријума  за  чишћење  куће,  Мери  Даглас  је  у 
овоме  делу  такво  закључивање  допунила  његовим 
преношењем  на  план  космологије  и  прављењем 
готово  идентичних  аналошких  паралела.  Сама 
ауторка  нигде  експлицитно  не  наводи,  нити 
покушава да дефинише шта конкретно подразумева 
под појмом космологије, али из текста произлази да 
је  реч  управо  о  целини  коју  чине  одређени 
светоназор,  понашање  у  складу  с  њим,  те 
симболичке  вредности  категорија  овостраног  и 
оностраног,  из  тога  проистекле.  Наравно,  везу  за 
одређеним  друштвом  којим  се,  у  датом  тренутку, 
бави.  Та  друштва,  чије  космологије  узима  у 
разматрање,  су  у  простору  смештена  у  Великој 
Британији,  Сједињеним  Америчким  Државама, 
горњем току Нила, Западној Африци, Новој Гвинеји 
и Меланезији, у времену у садашњости 4 , 19. веку и 
атемпорално,  док  организацијски  припадају 
индустријској  цивилизацији  и  тзв.  примитивним 
друштвима. 

Проблеми  око  којих  се  анализа  креће  су 
ритуализам  и  антиритуализам,  повезани  са 
конкретним  и,  како  се  показује  –  одређујућим, 
друштвеним оквиром. Основни полазни оперативни 
појмови  су  елабориран  (разрађен)  и  сужен 
(ограничен)  језички  код,  преузети  од  Бернстеина. 
Оперативни  појмови  које  уводи  сама  ауторка  су 
група и матрица, узети као две независне варијабле 
које утичу на структуирање личних односа, а њихов 
циљ  је  да  изразе  карактер  друштвених  односа, 
степен  у  коме  су  они  структуирани  или 
неструктуирани,  и  следствено,  утицај  принуда 
друштвене  природе  на  појединца,  односно  његову 
слободу  од  истих.  За  основне  категорије  које  чине 
одређујуће  тачке  путање  којом  ће  анализа  тећи, 
Дагласова је одабрала – или, боље речено, пошавши 
од  Бернстеинове  категорије  породичне  контроле 
говора и њеног међудетерминисања са друштвеним 
оквиром, била упућена на њих – опште космолошке 
идеје,  опште  религијске  идеје,  ниво  контроле  коју 
одређени  друштвени  систем  врши  посредством 
групе  и  матрице,  однос  између  физичког  и 
друштвеног  искуства  човековог  тела,  спрегом 
друштвеног  система  и  њему  иманентног 
светоназора  одређен проблем добра и  зла  (односно 
појма греха), те типове космологија. 

„Природни симболи“ су, поред тога што се ова 
књига  може  сматрати  истински  високим  стручним 

4 Односно  у  тренутку писања  књиге,  крај  шездесетих 
година XX века 

прегалаштвом,  и  елегантна  виртуелна  авантура, 
чија  сазнајна  узбудљивост  нашем  читаоцу  доста 
дугује  ретко  умешном  преводу;  можда  не  би  било 
претерано  рећи  да  је  реч  о  делу  које  представља 
аналитичкосазнајни врхунац антропологије 60их и 
70их,  и  које  и  данас  има  велики  теоријско 
методолошки значај. 

Цветан   Тодоров :  Ми  и  други.  Француска 
мисао  о  људској  разноликости.  Превели  с 
француског:  Бранко Јелић, Мира Перић и Мирјана 
Здравковић, Библиотека XX век, Београд 1994. 

Цветан  Тодоров,  француски  писац  бугарског 
порекла,  објавио  је  већи  број  књига  из  области 
теорије књижевности, књижевне критике и историје 
идеја.  Данас  је  он  један  од  најзначајнијих  и 
најутицајнијих интелектуалаца у Француској, веома 
цењен и превођен у другим европским земљама и у 
Америци.  Предаје  на  једном  од  париских 
универзитета,  а  уз  то  уређује  едицију  из  области 
друштвених наука у издавачкој кући Seuil у Паризу. 
Један је од оснивача и сталних сарадника часописа 
„Lettres internationales“. 

Досад је на наш језик преведено неколико дела 
Цветана  Тодорова  (Теорије  симбола,  Жанрови 
говора,  Фантастика  и  књижевност, 
Енциклопедијски  речник  наука  о  језику). Остале  су 
непреведене његове  књиге  из новијег времена, кад 
се  он  посветио  антрополошким  и  етичким 
проблемима, као што су Откриће Америке, Суочени 
са крајношћу и Ми и други. 

У  предговору  аутор  објашњава  природу  и 
циљеве  ове  књиге,  која  је,  према његовим  речима, 
„морални и политички оглед“. Њен предмет су идеје 
петнаестак  француских  писаца  и  филозофа  (од 
Монтења  до ЛевиСтроса) о људској  разноликости. 
Те  идеје  су  концентрисане  на  неколико  основних 
питања:  супротност  између  универзалних  и 
релативних  судова,  расе,  нација  и  носталгија  за 
егзотичним. 

У првом поглављу –Универзално и  релативно, 
аутор излаже  основне  ставове две  главне  „фигуре“ 
универзализма:  етноцентризам  и  сцијентизам. 
Етноцентризам је објашњен на примеру Ла Бријера 
и  помоћу  Русоове  критике  етноцентризма,  а 
сцијентистичке  тезе  приказане  су  кроз  анализу 
Дидроових,  Кондорсеових,  Сен  Симонових  и 
Контових  дела.  Универзализам  се,  по  Тодорову, 
огледа  у  настојању  да  се  морални  и  друштвени 
закони поставе на „природне“ или „научне“ законе 
који важе за све људе. 

Релативизам  је,  каже  Тодоров,  „супарник“ 
универзализма. Он у француској традицији почиње 
са  Монтењем  и  његовим  схватањем  обичаја. 
Релативистички  став  о  подједнакој  вредности 
различитих  облика  морала  и  сазнања  развијају 
после  Монтења  многи  француски  мислиоци. 
Тодоров се посебно задржава на Хелвецији у XVIII, 
Ренану  и  Баресу  у XIX  и  Леви Стросу  у XX веку. 
Највећа  пажња,  на  крају  овог поглавља, посвећена 
је Леви Стросовој  критици хуманизма  (тј.  става да
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човек има посебно место у природи и да је људски 
род  јединствен)  и  његовим  покушајима  да људска 
права заснује на једној широј „еколошкој“ основи – 
на праву на живот свих живих бића. 

Тодоров  указује  на  слабости  и  опасности  (у 
сфери  морала  и  политике)  радикалних  и 
искључивих  опредељења  за  универзализам  или 
релативизам. 

У другом поглављу – Расе аутор прави разлику 
између филозофских и научних учења о расама, које 
назива  расијализмом,  и  понашања  надахнутог 
мржњом према особама које се по неким физичким 
одликама разликују од нас, то јест расизма. Пратећи 
развој расијализма у француској култури, у делима 
Бифона, Гобиноа, Ренана, Тена и Ле Бона, Тодоров 
указује на постојање две фазе те традиције. За прву, 
која  траје  до  краја  XIX  века,  карактеристична  су 
настојања да се постојање раса и супериорност расе 
којој  припада  одређени  мислилац  докаже  на 
физичком,  биолошком  плану.  Затим  се  акцент 
преноси  на  културне,  психолошке  и  историјске 
разлике.  Прву  фазу  најбоље  илуструју  идеје 
Гобиноа,  а  другу  „културни“,  „језички“  и 
„психолошки“ расијализам (Ренан, Тен и Ле Бон). 

Ово  поглавље  се  завршава  разматрањем 
историјске  судбине  расијалистичких  учења  (од 
Драјфусове афере до апартхејда) и њиховог утицаја 
на формирање нацистичке доктрине. 

На  почетку  трећег  поглавља  –  Нација  и 
национализам  Тодоров  се  бави  дефиницијама  и 
дистинкцијама  појма  нације,  који  он  посматра  као 
„истовремено  политички  и  културни  ентитет“. 
Следи осврт на идеје о човеку и грађанину у крилу 
националистичких  доктрина  и  преглед  различитих 
схватања  патриотизма.  Та  се  проблематика 
подробно  разматра  на  примерима  Токвилових, 
Мишлеових,  Ренанових,  Баресових  и  Пегијевих 
идеја о нацији. На крају, Цветан Тодоров говори о 
последицама  национализма  на  плану  развоја 
савремених друштава и у међународним односима, 
а  нарочито  подробно  говори  о  национализму  и 
колонијализму.  У  закључку  овог  поглавља  аутор 
износи мишљење да „национализам природно води 
ксенофобији“,  да  су  „патриотизам  и  хуманизам  у 
начелу  неспојиви“,  свестан  тога  да  се  тиме 
супротставља  „представницима  и  једног  и  другог, 
који се труде да нас увере у супротно“. 

Четврто  поглавље  –  Егзотика  почиње 
одређењем  егзотизма  као  једног  вида  релативизма 
који  је  потпуно  супротан  националистичком 
релативизму. Национализам каже: ми смо бољи од 
других,  а  егзотизам:  други  су  бољи  од  нас. 
Међутим, објашњава Тодоров, у егзотизму није реч 
о стварном придавању вредности другим народима, 
него је то облик критике сопствене средине. Такође, 
егзотизам  није  опис  реално  постојећих  средина, 
него формулисање извесног идеала. 

Аутор  прати  егзотизам  од  његових  најранијих 
облика,  од  првих  представа  о  „добром  дивљаку“ 
које се  јављају у европској традицији већ почетком 
XVI  века.  Следе  анализа  егзотизма  у  делима 
Шатобријана,  Лотија,  Сегалена  и  модерних 
путника, пре свега Артоа. 

Пето  поглавље  –  Права  мера  у  целини  је 
посвећено  Монтескјеу.  По  ауторовом  мишљењу, 
Монтескје  је  успео,  боље  од  других  француских 
филозофа  и  књижевника,  да  „у  своју  мисао 
истовремено укључи идеју о разноликости народа и 
идеју  о  јединству  људског  рода“.  У  подробној 
анализи  Монтескјеових  дела  у  којима  је  о  овим 
проблемима реч, а пре свега Персијских писама и О 
духу  закона,  посебно  се  говори  о  слободи  и 
деспотизму, природном праву  и  принципима добре 
владавине.  Аутор  Духа  закона  умео  је,  истиче 
Тодоров  у  закључку  овог  поглавља,  да  „одбаци 
једноставност  монолитних  система“,  прихватио  је 
нужност да се „захтеви за људском слободом морају 
умерити,  мада  је  слобода  била  за  њега  највиши 
идеал“. 

Како  се  односити  према  људима  који  не 
припадају  нашој  друштвеној  заједници?  Тим 
питањем Цветан Тодоров почиње кратки закључак 
своје  студије. Његов  одговор  гласи:  најпре морамо 
одустати од тога да наше размишљање темељимо на 
дистинкцији  Ми  –  Други.  „Ми“  нисмо  нужно 
добри, а то нису ни „Други“. „Све што се може рећи 
о тој ствари“, наставља Тодоров, „јесте да отварање 
према  другима,  непристајање  на  то  да  их  без  суда 
осуђујемо  представља  квалитет  сваког  људског 
бића“.

Овај  закључак,  а  тиме  и  књига  Ми  и  други 
завршава  се  ауторовим  изражавањем  вере  у 
могућност  једног  новог,  „добро  одмереног  (bien 
tempere) хуманизма“. Такав хуманизам „могао би да 
нас  спасе  од  јучерашњих  и  данашњих 
застрањивања.  Прекинимо  са  олаким 
изједначавањима:  тражити  једнака  права  за  сва 
људска  бића  никако  не  подразумева  одбацивање 
хијерархије  вредности;  волети  независност  и 
слободу  појединаца  не  обавезује  нас  на  то  да 
бежимо  од  сваке  солидарности;  прихватање  јавног 
морала не повлачи за собом неизбежно регресију у 
доба верске нетрпељивости и инквизиције, као што 
ни  трагање  за  контактом  са  природом  не  значи 
враћање у време пећинског човека“. 

Ова  књига  Цветана  Тодорова  истиче  се  међу 
новијим  делима  о  национализму,  расизму  и 
сродним проблемима (Гелнер, Андерсен, Хобсбаум) 
по  томе што  се њен  аутор  усредсређује  на анализу 
неколико  кључних  филозофских,  научних, 
књижевних  и  политичких  идеја, онако како су оне 
формулисане  у  делима  француских  аутора. 
Ограниченост  на  француску  традицију  овде  не 
представља  хендикеп,  ако  се  има  на  уму  улога  те 
традиције у историји нације и национализма далеко 
изван Француске, као и то да Цветан Тодоров грађу 
одабира  и  тумачи  пре  свега  с  обзиром  на  њену 
релевантност  за разумевање нашег времена и наше 
судбине.  Тодоров  се  не  либи  ни  тога  да  понуди 
решење  проблема  којима  су  се  бавили  аутори  које 
он  овде  анализира,  да  предложи  неку  врсту  поуке. 
Тиме  он  наставља  најбољу  традицију  моралног 
огледа и пружа пример савременог интелектуалног 
ангажмана. 

Књига  Ми  и  други  је  изузетно  занимљива  и 
корисна  лектира  за  наше  читаоце,  јер  нуди
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компетентан,  савремен  и  одмерен  увид  у  корене 
националистичких  и  расистичких  идеја  које  су 
данас постале погонско гориво ратоборних режима 
на тлу бивше Југославије. 

АљошаМИМИЦА 

ГОДИШЊАК ЗА ДРУШТВЕНУ ИСТОРИЈУ 
година I, свеске 1 и 2, Београд 1994. 

Катедра  за  општу  савремену  историју 
Филозофског факултета у Београду покренула је од 
јесени  1994.  године  нови  часопис  –  Годишњак  за 
друштвену  историју.  Његов  главни  уредник  је 
Милан Ристовић. 

У  уводној  речи  из  пера  проф.  Андреја 
Митровића  изнесени  су  концепција и циљеви овог 
часописа.  Предвиђено  је  да  се  у  фокусу 
истраживача  нађе  проучавање  друштва  у Србији у 
XIX и XX веку,  али  сагледано у ширим оквирима, 
пре  свега  Балканског  полуострва.  Покретачи 
часописа  свесни  су  сложености  овако  одређеног 
проблема,  и  тематски  и  хронолошки. Истакнута  је, 
првенствено,  изузетна  историјскогеографска 
сложеност  региона  Балкана,  смештеног  између 
Средоземља  и  средње  Европе,  блиског 
источноевропском,  а  изложеног  западноевропским 
утицајима  (стр.  5),  али  и  сложеност  процеса 
карактеристичних  за  изабрани  период  –  процеса 
који  би  се можда најједноставније могли одредити 
као  транзиција  –  прелажење  од  аграрног  ка 
развијеном  индустријском  друштву  (мада  писац 
уводне  речи  и  аутори  у  овом  часопису  не 
употребљавају тај термин). Реч је о часопису који се 
специјализује  за  проучавање  свих  оних 
комплексних  промена  (друштвених,  економских, 
културних, демографских итд.) које су изазване или 
су истовремене са индустријализацијом, у средини у 
којој  ток  тих  промена  није  био  ни  једноставан  ни 
једнозначан.  Истакнуто  је  такође  (а  што  је, 
уосталом,  јасно  и  из  самог  назива  изабраног  за 
часопис),  да  ће  се  аутори  прилога  на  његовим 
страницама  бавити  социјалном  историјом,  дакле 
оном  која  обухвата  и  историју  свакодневице, 
различитих  друштвених  слојева,  „малог“  човека, 
маргиналних  група...  Или,  речима  А.  Митровића: 
„У  основе  занимања  стављена  је  историја 
грађанства, друштвеног  слоја  схваћеног,  с  обзиром 
на његово место и улогу, као ´динамичне средине´, 
средишњег  чиниоца  друштва  заснованог  на 
тековинама´индустријске  револуције´,  и  њој 
одговарајуће  цивилизације.  (...)  Издвајање 
грађанства  никако  не  значи  да  се  искључује 
проучавање  осталих  слојева  и  занемарују стварање 
слике  и  анализе  друштва  као  целине. 
Претпостављено  је  бављење  и  развитком  и 
заостајањем,  тиме  и  особитостима  европеизације  и 
модернизације у условима неразвијености и тешког 
превазилажења  наслеђа.  Сами  утицаји  и  изазови 
европских узора били су двојаки: и модерни (у свим 
случајевима  унапређивања  услова  живота),  и  чак 
антимодерни  (...).  Питање  развитка  тражи  и 
одгонетање  има  ли  прогреса  и  уколико  га  има  у 

чему  је,  што  захтева  утврђивања  тачних  садржаја 
процеса  и,  у  оквиру  њих,  начина  сталног 
комбиновања старог и новог, супротстављених али 
и спојивих међу собом“ (стр. 5–6). (...) 

Назначено је да ће теорије и методе које ће се у 
истраживањима  примењивати  бити  „на  трагу 
схватања  и  тумачења  друштва  од  стране  Макса 
Вебера  и  недогматски  и  без  предрасуда  читаног 
Карла  Маркса“.  То  заправо  подразумева  све 
тековине  немачког  историзма,  енглеске 
историографије, француског просветитељизма, па и 
француске  географске  школе  (Аналиста).  Али, 
истиче  се,  добро  су  дошли  сви  истински  стручни 
приступи,  а  настојаће  се  да  се  избегну  како  сви 
сувише  чврсти  оквири  строго  схваћених  научних 
школа тако и сувише лабаво схваћен еклектицизам 
без унутрашње кохезије (стр. 6). 

Од не малог значаја је што се у уводном тексту 
истиче  неопходност  компаративних  студија  и 
интердисциплинарних приступа, као и неопходност 
сарадње са политологијом, етнологијом, економијом 
и социологијом (стр. 6). 

Скромно  најављен,  као  још  један  у  низу 
стручних  часописа,  Годишњак...заправо  има  и 
значајне и амбициозне намере. Покретањем оваквог 
часописа  попуњава  се  празнина  која  постоји  у 
нашој  историографији  усред  њене  превасходне 
концентрације  на  „догађајну  историју“  (пре  свега, 
рецимо,  на  борбе  за  независност  у  прошлом  и 
светске  ратове  у  овом  веку).  Ако  се  можда  може 
прихватити  констатација  да  се  средњи век код нас 
не  може  проучавати  на  начин  како  то  у  случају 
Западне Европе чини Жак Ле Гоф, због недостатка 
одговарајућих извора за историју XIX и XX века то 
ипак не стоји. Стога треба поздравити настојање да 
се  и  код  нас  „догађајна  историја“  систематски 
допуњава  комплексним  проучавањем  друштвене 
историје. Друштвена историја се налази на размеђи 
неколико  друштвених  наука,  међу  којима 
етнологији  свакако  припада  истакнуто  место,  а 
интердисциплинарни  приступ  наметнуо  се  сваком 
ко  се  озбиљно  бави  друштвеним  наукама  –  без 
обзира  на  то  којом  од  њих  –  као  неопходан  у 
тумачењу  друштвених  процеса.  Неопходности 
сарадње  историје  и  етнологије  на  овом  пољу  због 
тога  готово  да  није  потребно  неко  посебно 
образложење. Ако је реч о историји дефинисаној као 
„историја  свакодневице“  и  „целовита  историја“  – 
као  што  је  овде  случај  –  предмети  историјске  и 
етнолошке  науке  увелико  се  преклапају. У  уводној 
речи  поменути  као  оснивачи  друштвене  историје 
код нас – Вук Караџић и Стојан Новаковић – могу 
се  исто  толико  сматрати  и  „очевима“  етнологије. 
Проучавање  процеса  и  студије  културне  промене 
немогуће  је  вршити  изван  друштвеноисторијског 
контекста.  Можемо  се  само  сетити  речи  В.  К. 
Вилијамса – да  је  историја за етнографа  исто што и 
лева  рука  за  виолинисту – она  рука  на  коме  држи 
инструмент  на  коме  свира.  Зато  овај  конкретни 
позив на сарадњу на страницама часописа може да 
нас радује. 

Прегледајући  садржај  прве  две  свеске 
Годишњака,  с  обзиром  на  један  од  превасходних
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проблема  којима  је  најављено  да  ће  се  часопис 
бавити  (модернизација),  можемо  најпре  издвојити 
текст  Андреје  Митровића  Европеизација  и/или 
модернизација  (десет  теза)  (II,  143–145),  који  се 
бави  самим  теоријским  концептом  овог феномена, 
као  и  Предрага  Ј.  Марковића,  који  у  свом  раду 
Теорија  модернизације  и  њена  критичка  примена 
на међуратну Југославију и друге источноевропске 
земље  (I,  11–34),  критички  примењује  једну  од 
могућих  теорија  модернизације,  и  то  на 
компаративном материјалу. 

Интересантне  прилоге  за  изучавање  културне 
историје и историје  свакодневице урбаних  средина 
представљају  радови  Тијане  Чолак  Антић, 
Књижевноуметнички  салони  у  Београду  1830– 
1940 (I, 57–66) и Мирослава Перишића Један дан у 
Ваљеву  крајем  XIX  века  (Прилог  изучавању 
историје  свакодневног  живота)  (II,  109–121),  и, 
посебно занимљив,  јер се бави временом окупације, 
чија свакодневица и културниживот најчешће остају 
„беле мрље“ и у историографији и у проучавањима 
етнолога/антрополога  –  рад  Олге  Манојловић 
Културни  живот  Београда  у  време  немачке 
окупације  1941–1944,  у светлу писања београдске 
штампе (I, 77–90). Предраг Ј. Марковић, у прилогу 
Један  нови  извор  за  друштвену  и  економску 
историју  Србије  с  краја  XIX  века  (II,  187–202), 
делимично  публикује  податке  из  једног  извора  на 
немачком  језику  о  социјалној  и  економској 
структури  Србије  у  последњој  деценији  XIX  века, 
посебно за Ниш и Крагујевац. 

У  раду  Клио  и  Јанус  –  лицем  у  лице  (Прилог 
истраживању  проблема  континуитета  и 
дисконтинуитета  развоја  српске  историјске 
науке)  (II,  173–184)  Мирослав  Јовановић  се  бави 
комплексним  односима  на  релацијама  ваннаучно 
историјска  наука  у  прошлости  и  у  савременом 
српском друштву, и покреће и таква кључна питања 
као што су настанак критичке историје из и у сукобу 
са романтичарским  контекстом,  и  однос  научног  и 
идеолошког.  Јовановић  указује  и  на  недостатак 
историографских  дела  о историји  саме  историјске 
науке,  а  додирује  и  могуће  узроке  савременог 
„васкрсавања“  интереса  за  историју  (чешће 
псеудоисторију)  код  нас.  За  етнологе  је  ово 
вишеструко  занимљиво,  јер  се  јављају  упадљиве 
паралеле: сличан је контекст у коме су обе науке код 
нас  настале  и  развијале  се,  као  и, можда у случају 
етнологије  мање  очигледна,  али  не мање  значајна, 
врста  друштвених  притисака  и  подложност 
предмета  којим  се  бави  етнолошка  наука 
идеолошким  манипулацијама;  сличан  је  и 
недостатак  критичких  преиспитивања  сопствене 
прошлости; осим за историју, повећано јеу последње 
време  код  нас  (такође  према  врло  сумњивим 
критеријумима) интересовање за традицију уопште, 
итд. 

Сличним  проблемом – односом наукадруштво 
и  ваннаучним/идеолошким  притисцима  на 
критичку историографију код нас у годинама после 
рата  бави  се  Љубодраг  Димић  у  раду 
Историографија  и  идеологија  –  југословенско 
искуство 1945–1955 (I, 35–54). 

У  складу  са  најавом  у  уводној  речи  да  ће  на 
страницама  часописа  бити  остварена  сарадња  и  са 
колегама  из  иностранства  –  међу  прилозима  је  и 
један превод – рад савременог немачког историчара 
Јиргена Коке Упоредна  историјска  истраживања 
– немачки пример (II, 149–158). 

Осим  поменутих,  аутори  осталих,  такође 
занимљивих  прилога  у  првој  и  другој  свесци 
Годишњака...  су  Коста  Николић,  Радници  у 
грађанском  друштву СХС/Југославије  (1921–1931) 
(I,  67–76),  Момчило  Митровић,  Судови  части  у 
Србији после Другог светског рата (II, 109–121), и 
Ђорђе Станковић, Јован Бл. Јовановић и друштвена 
историја  (Један  заборављени  путоказ)  (II,  159– 
171). 

За  већину  до  сада  објављених  радова може  се 
рећи  да,  заправо,  тек  отварају  многа  питања  из 
неистражених  области  и  проблема  социјалне 
историје Србије у XIX и XX веку, више него што их 
заокружују.  С  обзиром  на  то  да  је  углавном  реч  о 
научницима млађе генерације као и да су проблеми 
које  они  бирају  изазовни  за истраживање, може се 
претпоставити  да  ће  њихов  допринос  у  наредним 
годинама бити све зрелији и значајнији, а да ће им 
покретање  овог  часописа  омогућити  ефикасну 
размену  мишљења  и  сукцесивну  презентацију 
резултата. 

Најављено  је  да  ће  годишње  излазити  три 
свеске  овог  часописа.  Треба  се  надати  да  ће 
Годишњак  за  друштвену  историју  успешно 
наставити  да  испуњава  циљеве  које  су  његови 
приређивачи  поставили,  као  и  да  ће  позив  на 
неопходну сарадњу историје и етнологије (мада се и 
саме,  из  XIX  века  наслеђене,  поделе  међу 
друштвеним наукама већ могу сматрати условним и 
релативним),  који  су  преко  овог  часописа  упутили 
историчари,  наићи  на  одговарајући  одзив  с  друге 
стране.  Треба  наравно  истаћи  (уз  већ  поменуту 
ограду) и да је један етнолог – Тијана Чолак Антић 
– нашао место међу сарадницима часописа. 

Младена ПРЕЛИЋ 

БОСНА  И  ХЕРЦЕГОВИНА  ОД  СРЕДЊЕГ  ВЕКА 
ДО  НОВИЈЕГ  ВРЕМЕНА,  Историјски  институт 
САНУ,  Зборник  радова  12,  Београд  1995,  470+6 
карата. 

Дванаеста књига  Зборника радова Историјског 
института САНУ  садржи саопштења  поднесена  на 
међународном научном скупу Босна и Херцеговина 
од  средњег  века  до  новијег  времена,  који  је  у 
организацији  овог  института  одржан  13–15. 
децембра 1994. године у Српској академији наука и 
уметности у Београду. 

Публикована су саопштења 35 аутора из земље 
и  иностранства,  подељених  у  седам  тематских 
целина. 
У оквиру Општих разматрања доносе се радови: 
Милорад  Екмечић, О истраживању историје 
Босне и Херцеговине данас; Константин 
Никифоров, Савремена криза у Босни и 
Херцеговини и 150годишњица „Начертанија“ 
Илије Гарашанина; Румяна  Михнева, Босна –
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балканският синдром на „историята“ и 
конфликтите на контактните зони и Дарко 
Т анасковић, Противречности необошњаштва. 

Под насловом Земља и границе публиковано је 
седам  радова:  Милош  Благојевић,  Северна 
граница  босанске  државе  у  XIV  веку;  Ђуро 
Тошић,  Средњовековни  живот  у  требињској 
области;  Андри ја  Веселиновић,  Граница 
између  Србије  и  Босне  у  XV  веку;  Владимир 
Стојанчевић, Историјска  етнографија Босне  у 
XIX  веку  до  окупације;  Ђорђе  Пиљевић, 
Херцеговина  између  два  светска  рата;  Мира 
Радојевић,  Споразум  ЦветковићМачек  и 
Босна  и  Херцеговина  и  Мирослав 
Нишкановић,  Преглед  етнолошких 
истраживања Босне и Херцеговине. 

О  Становништву  Босне  и  Херцеговине  у 
распону  од  средњег  века  до  другог  светског  рата 
расправља  се  у  осам  радова:  Десанка 
КовачевићКојић,  Домаћи  становници  – 
дубровачки  грађани  у  градским  насељима 
средњовековне  босанске  државе;  Душанка 
ДинићКнежевић,  Становници  из  босанске 
државе  у  Дубровнику  у  средњем  веку;  Ружа 
Ћук,  Дубровачке  грађанске породице пореклом 
из  средњовековне  босанске  државе;  Богумил 
Храбак,  Пољопривреда  Босне  и  Херцеговине 
1463–1700.  године;  Славко  Гавриловић, 
Миграција Срба из Босанског пашалука у горњу 
крајину  (од  друге  половине  XV  до  краја XVIII 
века);  Душан   Дрљача,  Колонизација  страног 
живља у Босни и Херцеговини крајем XIX века с 
посебним  освртом  на  досељавање  Пољака; 
Милена   Спасовска,  Основне  одлике 
демографског развитка Босне и Херцеговине од 
1918.  до  1991.  године  и  Саво  Скоко,  Етничко 
чишћење  српског становништва у Херцеговини 
у другом светском рату. 
Тематски блок Црква и друштво садржи пет 
радова: Миодраг  Петровић, Помен Богумила– 
бабуна уЗаконоправилу светогСавеи „црква 
босанска“;Ема Миљковић,Муслиманство и 
богумилство у југословенској историографији; 
Мариана  Йовевска, Толерантност „към“ и „в“ 
сръбския църковнорелигиозен живот в Босна и 
Херцеговина от края на XIXвека;Марко Дого, 
Неказапажањао турском наслеђу и сеобама 
Муслимана и Душан Берић,Српскограђанство 
уБоснии Херцеговинидо1918. године–прилог 
проучавању модернизације и европеизације ових 
простора. 

Босна и Херцеговина и остале српске земље  је 
тема  у  чијем  оквиру  се  налази  шест  радова: 
Љиљана   АлексићПејковић,  Босна  и 
Херцеговина  у  спољнополитичким  плановима 
Србије;  Новица  Ракочевић,  Јавно  мњење  у 
Црној Гори у уставном периоду до 1905. године о 
приликама  у  Босни  и  Херцеговини;  Михаило 
Војводић,  Србија  и  босанскохерцеговачко 
питање почетком XX века; З дравко  Антонић, 
Јован Цвијић о анексији Босне и Херцеговине и 

српском  проблему; Миленко  Пекић,  Задарски 
„Српски  лист“  о  Босни  и  Херцеговини  1880. 
године и Ненад   Урић, Јавно мњење у Србији о 
аустроугарској  управи  у  Босни  и  Херцеговини 
(1878–1889). 

Три  рада  су  сврстана  у  оквиру  теме  Босна  и 
Херцеговина у балканском и европском контексту: 
Славенко  Т ерзић,  Пројект  „аустроугарског 
Балкана“;  Дра гољуб   Живојиновић,  Босна  и 
Херцеговина  у  ратним  циљевима  Велике 
Британије  1914–1918.  године  и  Веселин 
Ђуретић, Грађански рат у Босни и Херцеговини 
1992–1994. Бумеранг титовске политике. 

Као  Прилози  расправи  дати  су  радови: 
Будимир  Кошутић,  Немачки  и  аустријски 
историчари о Босни и Херцеговини као српским 
земљама пре и после Берлинског конгреса 1878. 
године;  Алекса   Милојевић,  Етничко  и 
регионално  у  развоју  Босне  и  Херцеговине  и 
Драгољуб   Никић, Ограничавајући фактори за 
политичко  и  друго  деловање  из  Србије  према 
Босни након окупације 1878. године. 

У  прилогу  је  дато  шест  карата  с  циљем  да  се 
илуструју демографске, етничке и верске прилике у 
Босни  и  Херцеговини  од  средине  XIX  века  до 
наших дана. 

(Мирослав НИШКАНОВИЋ) 

Gabr ie l l a  Schuber t ,  Kleidung  als  Zeichen. 
Kopfbeneckungen  im  DonauBalkanRaum, 
Balkanologische Veröffentlichungen, Bd. 20, Osteuropa 
Institut and der FreienUniversität,Berlin1993, 642. 

Одевање  као  знак  је  хабилитациони  рад 
Габријеле  Шуберт  поднесен  на  Freien Universität  у 
Берлину 1991. године. 

У уводној напомени ауторка истиче да је одећа 
за  њу  више  носилац  информација  о  ономе  ко  се 
њоме  служи,  а  посебно  поставља  питање  какве 
поруке о носиоцу и његовом начину живота преносе 
различита оглавља уобичајена код народа дунавско 
балканског  подручја  у  прошлости  и  садашњости. 
Дунавскобалкански  простор  посматра  у 
максималним  границама,  укључујући Мађарску  на 
северу  и  Турску  на  југоистоку.  Наведени  примери 
оглавља потичу из различитих делова истраживаног 
подручја без претензија на целовитост приказ ни у 
географском нити у етничком погледу. 

У  истој  мери  користе  се  културноисторијски, 
етнолошки  и  структуралносемиолошки  приступи. 
Како  је  када  се  ради  о  одећи  структурално 
семиолошки  приступ  још  релативно  неуобичајен, 
ауторка  се  одлучила  да  у  првом  –  Општем  делу 
изнесе  нека  општа  размишљања  о  одећи  и  њеном 
семиолошком карактеру. 

Први  део  је  изложен  у  14  поглавља  и  унутар 
њих  више  потпоглавља:  Одећа  као  предмет 
истраживања;  Одећа  као  предмет  истраживања 
ношњи  југоисточне  Европе;  „Народна  ношња“ 
(„национална  ношња“),  сеоска  ношња,  градска 
ношња;  О  традицији  и  иновацији  у  одевању 
(одевном  понашању);  Извори  (писани,  ликовни,
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фолклорна  и  етнографска  грађа);  Богатирјев  и 
стуктуралистичкофункционални  приступ 
одевању  (одећа  као  предмет,  одећа  као  значење); 
Одећа  као  знак  (кодирање  и  декодирање, 
парадигма  и  синтагма,  одевни  репертоар и његови 
варијетети,  код);  „Знак“,  „симбол“,  сигнал“, 
амблем“ и њихово значење код одевања; Одећа 
и  комуникација;  Одевни  знак  и  кодирање; 
Одећа  и  њено  нормирање;  Одећа  и  понашање; 
Прагматика  одевног  знака  и  Одећа  у 
патријархалном  друштвеном  систему  дунавско 
балканског простора. 

У  другом  делу  обрађена  је  у  13  поглавља 
Културна  историја  одевања:  Глава  и  њено 
симболичко  значење;  Оглавље=личност; 
Оглавље  и  самодоказивање;  Оглавље  као 
заштитник носиоца; Ритуално покривање главе; 
Чаробна  капа,  чаробни  шешир;  Оглавље 
мистичних;  Оглавље  као  симбол  владавине 
(богови, ,свештеници, световни владари); Оглавље 
и инвеститура; Скидање капе; Оглавље као знак 
слободе;  Оглавље  као  правни  симбол  (казнено 
право,  породично  право,  брачно  стање,  кумство, 
земаљско право, тржишно право); Жена и обавеза 
покривања  главе  (жена  и  коса,  забрађивање, 
обавеза забрађивања код муслиманки). 

Трећи  део  посвећен  је Начину функционисања 
оглавља  у  одевном  понашању  народа  Европе, 
нарочито  на  дунавскобалканском  подручју, 
изложено  у  три  поглавља:  Оглавље  и  околина 
(природна околина, друштвена околина, мале групе 
задружног  типа,  организоване  групе);  Оглавље  у 
патријархалном  друштвеноисторијском  склопу 
дунавскобалканског  простора  (оглавље  и  пол, 
оглавље  и  старосна  доб,  оглавље  и  породично 
стање,  мушкарци,  жене,  фризура,  гологлавост, 
девичански  венац,  оглавље  и  породично  стање, 
оглавље  као  комуникација)  и  Оглавље  и 
телесност. 

Основни типови и начини обликовања оглавља 
на  дунавскобалканском  простору  изложени  су  у 
седам  поглавља  четвртог  дела:  Основне  опаске  о 
оглављима;  Капа,  марама  (материјал, 
украшавање);  Капа,  шешир  (материјал,  форма); 
Турбан;  Капа,  капуљача;  Оглавље  и  накит; 
Регионална подела типова оглавља на дунавско 
балканском  подручју  дата  је  у  прилогу  у  облику 
карте. 

Дијахронијски  поглед  на  оглавља  дунавско 
балканског  простора  подељен  је на шест периода. 
Антика  је  обрађена  у  шест  поглавља:  Грци 
(архајско  доба,  класично  доба  и  хеленизам); 
Трачани;  Дачани;  Илири;  Римљани  и  Оглавље 
антике са семиолошког аспекта. 

Средњи век садржи пет поглавља: Византинци; 
Јужни  Словени  (у  време  заузимања  простора, 
након  заузимања  простора,  владајуће  фамилије  – 
Бугари, Срби, Хрвати – босански краљеви, угледне 
жене,  обичан  народ,  мушкарци,  жене); Мађари  (у 
време  заузимања  простора  и  након  заузимања 
простора);  Румуни;  Знаковна  функција 
средњовековног оглавља. 

Владавина  Османлија  је  подељена  у  три 
периода: 15. век; 16. и 17. век и 18. век. У оквиру 
поменута  три  периода  обрађени  су  сви  народи  на 
посматраном  простору,  сеоско  и  градско 
становништво,  као  и  диференцијација  поданика 
кроз  одевне  прописе.  Обрађена  су  оглавља 
(турбани, капе, коса, код жена и мушкараца). 

Фазе  националне  еманципације  и 
„европеизације“ посвећено је 19. веку. Обрађени су 
сви народи на овом простору. 

На крају Садашњост обухвата 20. век. И ту су 
као  и  за  претходне  периоде  обрађени  сви  народи 
подељени  у  три  групе:  Турци;  Мађари,  Хрвати, 
Словенци  и  народи  источних  и  јужних  делова 
балканског полуострва. 

У  додатку  су  дати:  исцрпан  попис  извора  и 
коришћене  литературе;  предметни  регистар  са 
регистром имена и регистар знакова. 

Саставни  део  разматрања  чине  бројне 
илустрације  (цртежи,  фотографије),  које  нису  пука 
илустрација  већ  чине  саставни  део  ауторкиних 
разматрања постављеног проблема. 

Овим  информативним  приказом  дали  смо  део 
наслова и поднаслова у овој вишеслојној и обимној 
студији  о  одевању  и  оглављима  на  дунавско 
балканском простору. 

Књига  Одевање  као  знак  представља  данас 
најцеловитије  дело  о  оглављима  посматраног 
подручја  и  шире  гледано  југоисточне  Европе. 
Истраживачима одевања, а посебно истраживачима 
оглавља  ово  дело  послужиће  и  као  приручник 
њиховим  истраживањима.
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