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Монографске студије, 
огледи, речници и библиографије 

Библиографија  са  анотацијама  садржи 
преглед  публикација  из  домена  етноло 
гије,  антропологије  и  фолклористике  за 
период 1995 – 1997. Обрађено је укупно 
42  публикације  у  којима  је  заступљено 
162  аутора. Материјал  је  изложен у  две 
групе:  1.  Монографске  студије,  огледи, 
речници и библиографије, 2. Научни ча 
сописи,  од међународног и националног 
значаја.  Библиографија  је обрађена хро 
нолошки  и  по  азбучном  редоследу.  За 
сваку  публикацију  је  дат  краћи  приказ 
односно садржај. Највећи број аутора за 
ступљених у овој библиографији су етно 
лози,  антрополози  и  фолклористи,  са 
радници у научним институтима, на фа 
култетима  у  Београду,  Нишу  и  Новом 
Саду, музејима у Београду и у регионал 
ним  центрима  у  Србији.  Сараднице  на 
изради  Библиографије  су  биле Миљана 
Радовановић и Зорица Дивац. 

Monographs, 
essays, dictionaries and bibliographies 

This Annotated bibliography lists ethnolo 
gical,  anthropological,  and  folklore  publi 
cations  for  the  time  period  between  1995 
and 1997. There  is a  total of 42 publicati 
ons, with 162 authors mentioned. The ma 
terial is divided in two general sections: 1. 
Monographs,  essays,  dictionaries  and  bi 
bliographies;  and  2. Scholarly periodicals, 
bulletins  and  guides  of  international  and 
national importance. The entries are listed 
chronologically, and by the name(s) of the 
author(s).  A  brief  note  or  description  of 
contents  is  given  for  each  publication. 
Most  authors  mentioned  in  this  Biblio 
graphy  are  ethnologists,  anthropologists 
and  folklorists,  associates  of  the  scientific 
institutes,  employed  at  the Universities  of 
Beograd,  Niš,  and Novi  Sad,  or  in muse 
ums in Belgrade and in regional centers in 
Serbia  Miljana  Radovanović  and  Zorica 
Divac contributed  in the work on this An 
notated Bibliography.
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1995. 

1. ВладићКрстић, Братислава,Сеоски на 
кит у Босни и Херцеговини у XIX и првој поло 
вини  XX  века,  Етнографски  музеј,  Београд 
1995, прва књ. 222 стр. и друга књ. 650 стр. 
илустрације, библиографија, summary. 

У  двотомној  студији  Б.  ВладићКрстић 
су представљени и аналитички обрађени ре 
зултати  дугогодишњих  и  обимних  истражи 
вања  накита  у  подручју  Босне  и Херцегови 
не.  Ауторка  истиче  да  је  сеоско  становни 
штво  главни  носилац,  преносилац  и  чувар 
традиционалних  облика  босанскохерцего 
вачког  накита.  Овај  вид  народног  стварала 
штва  представља наставак и крај  једне кон 
тинуиране  традиције  која  је  у  току  векова 
била  под  утицајем  разноврсних  и  ком 
плексних  културних  контаката.  Зато  је  сео 
ски накит Босне и Херцеговине у себи сједи 
нио и очувао елементе култура: старословен 
ске,  византијске,  затим,  средњовековне и  то 
српске,  босанске,  херцеговачке, западноме 
дитеранске, левантинске, средњоевропске. У 
првој  књизи  ауторка  даје  теоријски  оквир 
проучавања  накита  и  класификацију  накита 
према  творцима  и  местима  производње.  У 
другој књизи је дата типологија накита и ње 
не функције. 

Ова  студија  представља  сведочанство са 
терена  о  заједничком животу и  међусобном 
прожимању  која  су  умногоме  промењена 
бурним догађајима од 1990. године. 

1995 

Vladić  Krstić,  Bratislava,  Village  Jewelry 
in BosniaHerzegovina in  the 19 th  and the first 
Half  of  the  20 th  Century,  2 Vols.,  Etnografski 
muzej, Beograd 1995, 222 + 650 pp., illustrati 
ons, bibliography, summary. 

This twovolume study presents an analysis 
and a synthesis of the results of a detailed mul 
tiyear  research  of  jewelry  in BosniaHerzego 
vina. The author  stresses  at  the beginning  that 
the village population is  the main carrier, tran 
smitter, and guardian of the traditional forms of 
jewelry  of  BosniaHerzegovina.  This  form  of 
folk  creation  represents  a  continuation  and  an 
end of  a  continuous  tradition,  that was throug 
hout  the  centuries  influenced  by  various  and 
complex cultural contacts. That is why the rural 
jewelry of BosniaHerzegovina united and kept 
within  itself  elements  of different cultures:  the 
Old Slav one, the Byzantine, then Medieval, in 
cluding Serb, Bosnian, Herzegovinian, Western 
Mediterranean,  Levantine,  Central  European. 
In  the first volume,  the author gives a theoreti 
cal frame for the study of jewellry and a classi 
fication of jewelry, according to its creators and 
places  of  origin.  The  second  volume  offers  a 
typology of the jewelry, and its functions. 

This  study  witnesses  from  the  field  of  li 
ving together and interconnecting, which was in 
many  ways  changed  through  serious  events  of 
1990. 

2. Дрндарски, Мирјана,Између просвети 
тељства и романтизма, Усмена традиција у 
Далмацији, Институт  за књижевност и умет 
ност, Београд 1995, 121 стр. summary. 

У монографији се анализирају различити 
приступи усменој традицији карактеристични 
за  ауторе у Далмацији 18.  века. Историчари 
Филип  Грабовац  и  Андрија  Качић Миошић 
ослањајусе на народнутрадицију, те припису 
ју  усменој  епској  песми  историјску  веродо 
стојност.  За  разлику од  Грабовца,  чије  дело 
остаје на нивоу проучавања штива, Качић је 
створио литерарно историографско дело које 
се и формом угледа на усмену поезију. Из ет 
нографских истраживања А. Фортиса произи 
лази његова поетика народног песништва која 
комуницира са теоријама британских предро 

Drndarski, Mirjana, Between Enlightenment 
and Romanticism: Oral Tradition in Dalmatia, 
Institut  za  književnost  i  umetnost,  Beograd, 
1995, 121 pp., summary. 

This  monograph  analyses  various  approac 
hes  to  the  oral  tradition  characteristic  for  the 
18 th century Dalmatian authors. Historians Filip 
Grabovac and Andrija Kačić Miošić rely on the 
popular  tradition,  attributing  to  the  oral  epic 
poetry  a  historical  accuracy. Unlike Grabovac, 
whose  work  remains  on  the  level  of  reading, 
Kačić  created  a  literary  historiographic  oeuvre 
which  relies  to  the  oral  poetry  even  with  its 
form. The poetics of folk poetry communicating 
with theories of the British preromantics is de 
rived from the ethnographic research of A. For 
tis. I. Lovrić has shaped the first theoretical as
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мантичара. И. Ловрић уобличио је прве тео 
ријске ставове о развоју епске традиције које 
антиципирају и нека данашња схватања. Раз 
матрања  Ј.  Бајамонтија  о  усменој  поезији 
ослањајући  се  на  хомерску поезију предста 
вљајуизраз већформираног критичког става. 

sumptions on the development of epic tradition, 
anticipating  some  of  the  presentday  opinions. 
J. Bajamonti’s considerations of the oral poetry 
that  rely  on  the  Homeric  poetry,  represent  an 
expression  of  an  already  formed  critical  opi 
nion. 

3. Ђаповић, Ласта, Земља, веровања и ри 
туали, Посебна  издања 39, Етнографски ин 
ститут  Српске  академије  наука  и  уметности 
(САНУ), Београд,  1995, 274 стр, библиогра 
фија, регистар појмова, summary. 

Земља као materia prima, земља као уни 
верзум, земља у простору и времену... Књига 
Л. Ђаповић открива сву сложеност овог фено 
мена кроз разноврсни свет веровања и ритуа 
ла. Такав подухват је подразумевао коришће 
ње обимне етнографске грађе из 19. и 20. века 
као и теоријске и компаративне студије о ве 
ровањима других народа. У књизи се издвајају 
четири целине које представљајуи конотатив 
на значења речи „земља“ у веровањима и ри 
туалима: земља – планета, земља –станиште, 
земља – хранитељица, земља – елеменат, ма 
терија. Целине суиздвојене каоентитети, а за 
једно  представљају  један  заокружен  систем 
схватања о  земљи. Кроз загонетан лавиринт 
веровања  и  ритуала  ауторка  покреће  и  су 
штинска  питања  човековог  постојања  и ње 
гове улоге у Свемиру. 

Đapović, Lasta, Earth, Beliefs and Rituals, 
Ethnographical  Institute,  Serbian  Academy  of 
Sciences  and  Arts  (SASA),  Beograd,  1995, 
(Special  editions,  Vol.  39),  274  pp.,  biblio 
graphy, index, summary. 

The earth  as materia prima,  the  earth as a 
universe,  earth  in  time  and  space...  The  book 
by L. Đapović reveals all the complexity of this 
phenomenon  through  a  varied world  of  rituals 
and  beliefs.  This  included  using a voluminous 
19 th  and 20 th century ethnographic materials, as 
well as theoretical and comparative studies of the 
beliefs of other peoples. There are four sections 
of the book, which also represent connotativeme 
anings of the word „earth“ in rituals and beliefs: 
Earth – planet, earth – home, earth – provider, 
earth –  the element, matter. These sections are 
singled out as entities, and together they repre 
sent  a  rounded  up  system  of  the  beliefs  about 
earth.  Through  a  puzzling  labyrinth  of  rituals 
and  beliefs,  this  author  starts  some  essential 
questions  about  the  human  existence  and  hu 
man role in the Universe. 

4.  Јовановић,  Бојан,  Магија  српских  об 
реда у животном циклусу појединца, Свето 
ви, Нови Сад 1995, 265 стр, литература, sum 
mary. 

Магијски аспекти обреда везаних за пре 
ломне  тренутке у животном циклусу поједи 
наца  откривају  важне  одлике  представа  о 
људском животу које су настале у оквиру ма 
гијскоанимистичких  схватања. На  овом  по 
стулату  Б.  Јовановић  заснива  анализу  која 
обухвата  обреде  из животног циклуса: рође 
ње,  крштење,  свадбу  и  смрт.  Како  је  реч  о 
ритуалима  у њиховој  религијској  и  социјал 
ној форми испољавања, аутор их разматра у 
контексту Ван Генепове теоријске концепци 
је обреда прелаза. Анализа магијских посту 
пака указује на латентна значења и улоге уоб 
редној  пракси.  У  епицентру  традицијских 
представа су рођење и смрт који се доводе у 
везу са хтонским светом.  На  основу  ових  и 

Jovanović, Bojan, The Magic of Serbian Ri 
tuals in the Life Cycle of the Individual, Svetovi, 
Novi Sad, 1995, 265 pp., bibliography, summary. 

Magical aspects of the ceremonies related to 
the crucial moments in the life cycle of an indivi 
dual,  reveal  important characteristics of the re 
presentations  on  human  life,  derived  from  the 
magicoanimist beliefs. It is on this postulate that 
B. Jovanovićbases the analysis that covers rituals 
from the life cycle: birth, baptism, marriage, and 
death. Since these are the rituals in their religious 
and social form, the author considers them in the 
context of Van Gennep’s theoretical concepts of 
the rites of passage. The analysis ofmagical acti 
ons points to latent meaning and roles in the cere 
monial practice. Birth and death occupy the very 
center of traditional representations, since  they 
are directly connected with the world fromwhich 
they come or go,  the chthonic world. Based on 
these and other attitudes, the author throws light
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других ставова, аутор расветљава утицај ма 
гије  на  формирање  традицијских  представа 
и начин мишљења у народној култури Срба. 

onto the influence of magic on the formation of 
traditional representations andwayof thinking in 
the Serb popular culture. 

5.  Немет,  Ференц,  Торонталски  ћилим, 
четврт века ткања у Банату, Музеј Војво 
дине, „Форум“ Нови Сад 1995, 103 стр, илу 
страције, summary. 

Торонталска  жупанија  је  била  админи 
стративнотериторијална јединица Мађарске 
у  оквиру  Аустроугарске  монархије  позната 
по домаћој радиности. Посебно се издвајала 
ткачка делатност и израда ћилима. Ова књи 
га је настала као резултат вишегодишњег ис 
траживачког рада који је подразумевао обра 
ду  података  о  ткачкој  делатности  у периоду 
1879.  до  1904.  године. Посебно су обрађени 
удружења, ткачке колоније, радионице као и 
појединци који су имали утицај на развој ћи 
лимарства у том периоду. 

Nemet, Ferenc, The Torontal Rug: 25 Years 
of  Weavin  in  Banat,  Muzej  Vojvodine,  „Fo 
rum“  Novi  Sad  1995,  103  pp.,  illustrations, 
summary. 

The Torontalska regional unit was an admi 
nistrativeterritorial unit of Hungary within the 
AustroHungarian monarchy, known  for  its po 
pular crafts. Especially prominent was the wea 
ving, and the production of rugs. This book is a 
result  of  the  multiyear  research, which  inclu 
ded  data  on  the  weaving  between  1879  and 
1904. A particular attention is given  to  the gu 
ilds, weavers’  colonies, workshops,  as well  as 
to  the  individuals  that  had  a notable  influence 
for  the  development  of  rug  production  in  that 
period. 

6. Прелић Младена, Срби у селу Ловри у 
Мађарској током XX века, „Издан“, Будимпе 
шта 1995, 288 стр, илустрације, библиографи 
ја, речниклокалног говора, summary. 

О Србима у дијаспори и етничким мањи 
нама мало знамо, сваки прилог је драгоцен, а 
посебно обимна монографија М. Прелић. Те 
ма студије је живот Срба у селу Ловри, близу 
Будимпеште (Мађарска). Ауторка је дала пор 
трет  мале  сеоске  средине  у  којој  претежно 
живе Срби. ИстраживањаМ.Прелић се засни 
вају на холистичком схватању културе, одно 
сно комплексном систему међузависних кул 
турних елемената. С обзиром на мултиетнич 
ки састав становништва иразноврсност култу 
ра,  посебно  је  обрађен  проблем  етничког 
идентитета Срба. Резултати истраживања јед 
не микро средине су показала да је феномен 
етничког идентитета неопходно перманентно 
подвргавати релативизацији и демистифика 
цији. 

Prelić, Mladena,  Serbs  in  the  Villlage  Lo 
vra  in Hungary  in  the Course of  the 20 th Cen 
tury, „Izdan“, Budapest 1995, 288 pp., illustra 
tions, bibliography, glossary, summary. 

We know little about  the Serbs  in diaspora 
and the ethnic minorities, every contribution is 
valuable,  and  particularly  a voluminous mono 
graph like the book of M. Prelić. The subject of 
this study is life of Serbs in the village of Lovri, 
near  Budapest  (Hungary).  The  author  gave  a 
portrait  of  a  small  village  community,  popula 
ted mostly  by  Serbs. Her  research  is  based on 
the holistic understanding of  culture,  that  is  to 
say,  a  complex  system  of  the  interdependent 
culture  elements. Taking into account  the mul 
tiethnic  composition  of  the  population,  a  pro 
blem  of  the  Serb  ethnic  identity  is  also  dealt 
with.  Results  of  the  study  of  a micro  environ 
ment showed that it is necessary to permanently 
relativize and demystify  the phenomenon of et 
hnic identity. 

7.  Чоловић  Иван,  Једно  с  другим,  „ДА 
МАД“,  Нови  Пазар  1995,  126  стр.  библио 
графија, summary. 

Књига  И.  Чоловића  представља  збирку 
огледа  који  су настали на основу вишегоди 
шњих  истраживања  друштвених  и  религиј 
ских  феномена:  идентитет/алтеритет, 

Čolović,  Ivan,  One  with  Another,  „DA 
MAD“,  Novi  Pazar,  1995,  126  pp.,  biblio 
graphy, summary. 

This  collection  of  essays  and  interviews 
contains  articles  based  on  the years of  rese 
arch, travel, and contacts of I. Čolović, in se 
arch  of  some  answers  and  interpretations  of
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божанства и мртви. У првом поглављу Евро 
пљани су садржани прилози као што су: раз 
говор  са Ц.  Тодоровим,  критички  осврти на 
књиге Ј. Доменака и В. Дворниковића идр. У 
овом  одељку  су  разматрана  нека  од  реле 
вантних питања из домена симболичке кому 
никације  –  идентитет,  транспарентна култу 
ра,  митови,  култура(е).  У  поглављу 
Божанства,  аутор  анализира  однос  нације, 
политичког  имагинаријума  и  религије.  У 
одељку  Мртви  су  обухваћени  текстови  из 
области  танатологије:  новинске  тужбалице 
„дивља књижевност“, као и разговор са Л. В. 
Тома... еротика на гробљуи др. Ово сунеке од 
тема Чоловићевих  истраживања  у којима су 
изнети  ставови  о  актуелним  збивањима  и 
универзалним погледима на свет. 

social  and  religious  phenomena:  identity/al 
terity,  deities,  and  the  dead.  The  first  chap 
ter  („Europeans“)  includes  articles,  where 
based on interviews (with Tzvetan Todorov), 
critical  reviews  of  books  by  J.  Domenach 
and  V.  Dvorniković,  etc.,  some  of  the  rele 
vant questions related to symbolic communi 
cation have been considered – identity, tran 
sparent  culture,  myths,  culture(s).  In  the 
chapter „Deities," the author analyses the re 
lationship of nation, political imaginary, and 
religion.  The  chapter  „The Dead,"  there  are 
articles  dealing  with  tanatology:  newspaper 
laments,  „savage  literature,"  an  interview 
with Louis Vencannes Thomas, erotics in the 
graveyard, etc. 

1996. 

8.  Андрејић,  Љубомир,  Прилог  библио 
графији  о  етногенези,  етничкој  историји  и 
етничком  идентитету  становништва  Ср 
бије и Црне Горе, Филозофски факултет Оде 
љење  за  етнологију  и  антропологију,  Бео 
град 1996, 456 стр. 

Библиографија  садржи  све  релевантне 
научне  расправе  и  стручне  радове  у  којима 
се  говори о  етногенези,  етничкој историји и 
етничком  идентитету  становништва  Србије 
и Црне Горе, као и о становништву са којим 
су  они  долазили  и  долазе  у  додир  (Турци, 
Арбанаси,  Јевреји,  Власи, Цинцари, Хрвати 
и др.). Коришћена је периодика и научна ли 
тература публикована у Србији, Црној Гори, 
Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини, 
Македонији и шире. Библиографија је развр 
стана по ауторима, дати су основни библио 
графски подаци и краћи садржаји студија. 

1996 

Andrejić, Ljubomir, Contribution to the Bi 
bliography of Ethnogenesis, Ethnic History and 
Ethnic Identity of the Population in Serbia and 
Montenegro,  EthnoAnthropological  Problems 
Monograph, Book No. 22, Department of Ethno 
logy and Anthropology, Faculty of Philosophy in 
Beograd, Beograd 1996, 456 pp. 

This bibliography cites all the relevant scho 
larly  discussions  and  scientific  papers  dealing 
with  ethnogenesis,  ethnic  history,  and  ethnic 
identityof the population ofSerbia andMontene 
gro, as well as the population that they came in 
contact  with  (Turks,  Albanians,  Jews,  Vlachs, 
Tzintzars,  Croats,  etc.).  The  periodicals  and 
scholarly literature published in Serbia, Monte 
negro,  Slovenia,  Croatia,  BosniaHerzegovina, 
Macedonia,  as  well  as  in  other  countries, was 
used.  The  Bibliography  is  sorted  by  authors, 
with  the  basic  bibliographic  data,  and  a  brief 
summary. 

9. Антологија српске лирске усменепоези 
је (приредила и поговор Карановић Зоја), Све 
тови, НовиСад, 1996, 335 стр, библиографија, 
азбучни попис првих стихова са изворима пе 
сама, речникмање познатих речи. 

Антологија садржи избор лирских народ 
них песама код Срба из свих крајева у који 
ма  су живели и живе, од најстаријих записа 
до  данас.  Песме  у  Антологији  су  подељене 

An Anthology of the Serbian Oral Lyric Po 
etry  (edited by Zoja Karanović), Svetovi, Novi 
Sad, 1996, 335 pp., bibliography, glossary. 

This  anthology  comprises  a  selection  of 
lyric  folk  poems  created  by  Serbs  from  all 
the parts  in which  they lived or  they still  li 
ve, from earliest records until today. The po 
ems  in  this  anthology  follow  the  classifica 
tion  of  V.  Nedić,  based  on  the  division  of 
"women’s poems“ by Vuk Karadžić. Nedić’s
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према  класификацији  В.  Недића  коју  је  за 
сновао Вук Ст. Караџић, мада је Недићев ре 
дослед  група  и  врста  овом  приликом  нешто 
измењен.  Песме  у  књизи  су  разврстане  на 
следећи начин: религиозне, обредне, обичај 
не,  љубавне  и  породичне  песме.  На  основу 
функционалне  и  семантичке  анализе усмене 
поезије, З. Карановић у Поговору инсистира 
на  архајским  коренима  усменог  стварала 
штва „певања о истом и о једном“. 

order of groups and sorts is slightly changed. 
The  poems  are  sorted  as  follows:  religious 
poems, ritual poems, love poems, and family 
poems. Based on a functionalisst and seman 
tic  analysis  of  the  oral  poetry, Z. Karanović 
claims  in  her  Afterword  that  oral  poetry  of 
„singing  ab  out  the  same  and  the  one“  has 
archaic roots. 

10. Босић, Мила, Годишњи обичаји Срба 
у  Војводини,  Музеј  Војводине,  Војвођанска 
банка  Д.  Д.,  ИКП Монада,  Нови  Сад  1996, 
490  стр.  литература,  илустрације,  именски 
регистар, summary. 

М. Босић је систематски и опсежно обра 
дила  обичаје  везане  за  годишње  празнике 
код  Срба  у  Војводини.  Концепцијски  оквир 
студије  је  заснован  на  коришћењу  емпириј 
ског материјала, архивских извора и стручне 
литературе што је омогућило синхронијско и 
дијахронијско  сагледавање  овог  проблема. 
Књига је подељена на одељке према постоје 
ћој  класификацији  годишњих  обичаја:  зим 
ски празници, пролећни празници и обичаји, 
летњи  празници и обичаји и  јесењи празни 
ци  и  обичаји.  Кроз  ретроспективу  и  приказ 
годишњих  обичаја  ауторка  је  обрадила  и 
друга  питања  везана  за  обичајномагијску 
проблематику:  психоаналитичка  тумачења 
колективног несвесног и универзалних архе 
типова,  значај религије и поимања светог у 
обредној пракси као и друштвени контекст у 
схватању колективног духа. 

Bosić, Mila, The Annual Rituals of Serbs in 
Vojvodina,  Museum  of  Vojvodina,  Vojvođan 
ska banka d. d.,  IKP Monada, Novi Sad 1996, 
490 pp., bibliography, illustrations, index, sum 
mary. 

M. Bosić has systematically analyzed the ri 
tuals associated with the annual festivals among 
the Serbs  in Vojvodina. The conceptual frame 
work of this study is based on the use of empirical 
material, archival sources, and scholarly literatu 
re, which enabled  an  insight  into  this  problem 
from both the synchronic and diachronicperspec 
tive. The book is divided into sections according 
to the existing classification of annual festivals: 
winter  festivals,  spring  festivals  and  customs, 
summer festivals and customs, and autumn festi 
vals and customs. Both through the retrospective 
and through a presentation of annual customs, the 
author touches upon other issues connected with 
rituals andmagic: from the psychoanalytic inter 
pretations of the collective unconscious and uni 
versal archetypes,  to the importance of religion 
and  understanding  of  the  Sacred  in  the  ritual 
practice, as well as a social context in the under 
standingof the collective spirit. 

11.  Влаховић,  Петар,  Човек  у  времену  и 
простору,  Антропологија,  ИП  „Вук  Кара 
џић" Д. Д.,  Београд  1996,  218  стр.  илустра 
ције, литература, summary. 

Књига  П.  Влаховића  је  конципирана  да 
употпуни сазнања из историјске, биофизичке 
и  етничке  антропологије.  У  првом  делу  се 
говори  о  антропологији  као  науци,  односно 
предмету,  развоју  и методама истраживања. 
Други  део  се  односи  на  научне  теорије  о 
историјском развоју човека као и антропоге 
нетске  одлике  човека  по одређеним фазама. 
Варијабилитет  савременог  човека,  класифи 
кација  раса  и  питање  расизма  представљају 

Vlahović, Petar, Man  in Time and Space – 
Anthropology,  IP „Vuk Karadzic“ dd, Beograd 
1996, 218 pp., illustrations, bibliography,  sum 
mary. 

The book of P. Vlahović is conceptualized in 
such a wayas to add to the knowledge fromhisto 
rical, biophysical, and ethnic anthropology. The 
results of Polish, Russian, Chinese, and Anglo 
Saxon anthropological  science have been used. 
For illustrations, the author also used articles by 
the Slovenian anthropologists Škerlj and Župa 
nič, as well as by Hadžiselimović, Levin, Haec 
kel, and others. The first part discusses anthropo 
logyas a science, its subjectmatter, historical de
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трећи  део  књиге.  У  књизи  су  садржани  ре 
зултати пољске, руске, кинеске, англосаксон 
ске  антрополошке  науке,  а  као  илустрације 
су послужиле расправе словеначких антропо 
лога Шкерља, Жупанича, затимХаџиселимо 
вића, Левина, Хакела и др. 

velopment, and methodology. The second part of 
the book relates to scientific theories on the deve 
lopment of man, as well as to the anthropogenetic 
characteristics of man, according to specific phases. 
The variabilityof themodernman, the classification 
of races, and the question of racism, are dealt with 
in the third part of the book. 

12.  Детелић,  Мирјана,  Урок  и  невеста, 
поетика епске формуле, посебна издања књ. 
64, Балканолошки институт Српске академи 
је наука и уметности и Универзитет у Крагу 
јевцу, Београд 1996, 232 стр. библиографија, 
индекси, summary. 

Епика је сложена и слојевита појава што 
подразумева  дубоко  и  озбиљно  познавање 
традиције из које потиче – жива реч у своме 
окружењу. М. Детелић заснива аналитичке и 
теоријске поставке на утврђивању поетичких 
начела као песничких средстава у десетерач 
кој  епици. Ауторка  епској формули прилази 
као  посебној  врсти  језичкостилског клишеа 
односно  као  тексту  (са  унутартекстуалне  и 
међутекстуалне позиције).  За пример су узе 
те  збирке  српскохрватских народних песама 
(приредио  Герхард  Геземан),  из  необјавље 
них  рукописа  Вука  Ст.  Караџића.  Посебан 
допринос  представља  одељак  књиге  посве 
ћен  типологији  епских  формула  заснованих 
на паремиолошкој систематизацији. 

Detelić,  Mirjana,  The  Jinx  and  the  Bride: 
Poetics of an Epic Formula, Serbian Academy 
of Sciences and Arts, Institute for Balkan Studi 
es and University  in Kragujevac (Special editi 
ons,  Vol.  64),  Beograd  1996,  232  pp.,  biblio 
graphy, indexes, summary. 

The epic literature  is a complex and multi 
layered thing that presupposes a deep and serious 
knowledge of a tradition that it originates in –  a 
living word in its surroundings. M. Detelić bases 
her analytical and theoretical assumptions on the 
determination of poetic principles as poetic me 
ans in the 10verse epics. The author approaches 
the epic formula as a particular sort of language 
stylistic cliché, or as a text (from an intratextual 
and an intertextual position). As examples, there 
are collections of Serbian folk poems (edited by 
Gerhard  Gesemann),  Serbian  folk  poems  from 
the unpublishedmanuscripts of Vuk S. Karadžić. 
A very important contribution is a part of the bo 
ok dedicated to the typologyof epic formulae, ba 
sed on paremic systematization. 

13. Кнежевић, Сребрица, Етнологија Но 
вог  света,  књ.  1, Универзитетски  уџбеници 
21,  Универзитет  у  Београду,  Београд  1996, 
илустрације, библиографија, summary. 
Садржај  ове  књиге  резултат  је  непосредних 
истраживања С. Кнежевић на америчком кон 
тиненту. У књизи суобухваћене следеће теме: 
антропогеографске одлике, етничка историја, 
живот  и  обичаји  народа. У  првом поглављу 
подаци се односе на прва путовања, откриће 
Америке  и  контакте  између Старог и Новог 
света. Ауторка  је  затим дала  класификацију 
домородачких култура, а удаљој обради је по 
себно  издвојила:  Ескиме,  Алеуте,  Канадске 
ловце,  Шумске  Индијанце  (североисточна 
обалаСАД), племена северозападне пацифич 
ке обале. У оквиру сваке од наведених група 
дате суосновне одлике, односноначинживота 
и обичаји ових народа. 

Knežević, Srebrica,  New World  Ethnology, 
Vol.  1, University  textbooks, 21, University  in 
Beograd 1996, illustrations, bibliography, sum 
mary. 
The book is based on the research of S. Kneže 
vić in America. The book covers  anthropogeo 
graphic  characteristics,  ethnic history,  life, and 
rituals  of  the  peoples. First  chapters  deal with 
the first voyages, the discovery of America, and 
contacts between  the Old  and  the New World. 
Then,  the  author  presents  a  classification  of 
aboriginal  cultures,  and  in  the  later  text  deals 
in  more  detail  with  descriptions  of:  Eskimos, 
Aleuts,  the  Canadian  hunters,  the  Forest  Indi 
ans  (Northeastern  coast  of  the USA),  tribes of 
the Northwest Pacific coast. The basic characte 
ristics,  including  way  of  life  and  customs  of 
these  peoples,  are  given  for  every  of  these  et 
hnic groups.
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14. Ковач, Сенка, Маска као знак, Тајни 
језик  западноафричке  маске,  Филозофски 
факултет, Београд 1996, 223 стр. илустраци 
је, литература, summary. 

У  овој  јединственој  проблемској  моно 
графији  код  нас, С. Ковач  је  водич и тумач 
света маски, упознајући читаоце са западно 
афричким  поднебљем,  њиховом  културом, 
религијом,  митовима  и  етничким  одликама. 
Маске  су  обредни  и  декоративни  предмети, 
али  и  покретне  слике  езотеричних  светова 
предака,  богова,  природних  појава  и  живих 
бића. Ауторка уз помоћ маски води читаоце 
кроз географске просторе савана, атлантских 
обала  и  шумских  зона  гвинејске  области. С 
друге  стране,  С.  Ковач  преко  семантичког 
кôда  језика маске улази у њену срж, у више 
значну симболику представа и веровања. Ко 
начно, маске излазећи из семантичког поља, 
постају  и  део  друштвене  комуникације. Оне 
су амблем групе и преко религијске и соци 
јалне функције осликавају друштвене односе 
и свакодневицу. И, данас маска опстаје прео 
бучена у фолклорни декор ослобођена табуа. 

Kovač, Senka,Mask as a sign, WestAfrican 
Secret  language  of  Mask,  Faculty  of  Philo 
sophy, Beograd 1996, 223 pp., illustrations, bi 
bliography, summary. 

In this unique problemmonograph published 
in Serbia, S. Kovač is a guide and an interpreter 
of the world of masks, introducing readers with 
West Africa, its cultures, religion, myths, and et 
hnic characteristics. Masks  are ceremonial and 
decorative objects, but at the same time also mo 
ving images of the esoteric worlds of ancestors, 
gods, natural events, and living creatures. With 
the aid ofmasks, the author leads readers through 
the geographic areas of savannas, Atlantic coasts, 
and Guinea forests. On the other hand, through a 
semantic code of the language ofmasks, S. Kovac 
enters its essence, into the multifaceted symbo 
lic of representations and beliefs. Finally, masks 
are a part of the social reality, going out of the 
structural field. They are emblems of the groups, 
and  through  religious  and  social  function,  they 
paint social relations and everyday life, making it 
less ordinary. The masks today remain as a part 
of the folklore decorations, freed from taboos. 

15. Ковачевић, Иван,  Антро(по)литички 
есеји, „ГласГоре“, Београд 1996, 107 стр. 

Протицање свакодневице остаје запамће 
но и забележено или заборављено. И. Коваче 
вић је у 12 есеја проговорио о наизглед ефе 
мерним и успутним свакодневним догађајима 
који ипак остављају трага у друштвеној и по 
литичкој  стварности.  Издвојени  су одломци 
стварности:  медијска  манипулација  приче  о 
благу однетом из Краљевине Југославије, или 
медијска промоција пророка, пророчанстава и 
исцелитеља  или оглед из политичке  танато 
логије  као  и  догађај  бекства  мајмуна из  зоо 
врта  који се претворио у  својеврсни грађан 
ски  бунт  итд.  Тумачења  су  заснована  на 
структуралној и семантичкој анализи у који 
ма  се  издвајају  политички  и  антрополошки 
сегменти  у вишеслојном ишчитавању свако 
дневице. 

Kovačević,  Ivan,  Anthro(po)political  Es 
says," Glas Gore“, Beograd 1996, 107 pp. 

The passing of the everyday events remains 
remembered  and  noted,  or  forgotten.  In 12 es 
says, I. Kovačević discussed  the apparently ep 
hemeral and everyday events that still leave tra 
ces  in  social  and  political  reality.  The  frag 
ments  of  reality  have  been  singled  out: media 
manipulation  of  the  story  of  the  wealth  taken 
from the Kingdom of Yugoslavia, or the media 
promotion of prophets, prophecies and healers, 
an  essay  on  political  tanathology,  as  well  the 
escape of a chimpanzee from the zoo, which be 
came a sort of a civil protest, etc. The interpre 
tations are based on the structural and semantic 
analysis,  where  political  and  anthropological 
segments  in  the  multilayered  reading  of  the 
everyday life are most notable. 

16. Николић, Десанка, Горње Драгачево, 
етнолошко  проучавање културних промена, 
Посебна издања књ. 41,  Етнографски  инсти 
тут  САНУ,  Београд  1996,  190  стр.  илустра 

Nikolić,  Desanka,  Gornje  Dragačevo,  Et 
hnological Research  of  the  Cultural  Changes, 
Ethnological  Institute  SASA  (Special  editions, 
Vol.  41), Beograd 1996, 190 pp.,  illustrations,
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ције, табеле, summary. 
Живот људи на одређеном простору кроз 

зумирану етнолошку перцепцију представља 
основу монографских студија. У овој књизи, 
која  има  регионалнотематски  карактер,  Д. 
Николић нас упознаје са брдскопланинским 
крајем  у  Западној  Србији  који  носи  назив 
Горње  Драгачево.  Систематизован  етноло 
шки материјал је сагледан кроз синхронијску 
и дијахронијску димензију. Хроника и  запи 
си о овом крају обухватају  теме о становни 
штву  и  миграцијским  процесима,  облицима 
материјалне  културе,  породици  и  селу  као 
друштвеним  институцијама,  веровањима  и 
ритуалима,  народном  стваралаштву,  мента 
литету.  Ауторка  констатује  да  се  традицио 
нални обрасци културе трансформишу на не 
колико  начина:  упоредним  трајањем  насле 
ђеног и преузетог, прилагођавањем традици 
је иновацијама као и адаптирањем иновација 
традицији. 

tables, summary. 
Life of people in a specific area through the 

condensed  ethnological  perception  represents 
the basis  of monographic studies. In  this book, 
which has a regionalthematic character, D. Ni 
kolić  introduces  to  us  a  mountainous Western 
Serbian region, Gornje Dragačevo. A systemati 
zed  ethnological  material  is  presented  both 
synchronically and diachronically. The chronic 
le  and  the writings on the region cover  themes 
related  to  the population and migration proces 
ses,  forms  of  material  culture,  the  family  and 
the village as social institutions, beliefs and ri 
tuals, folk creativity, and mentality. The author 
states  that  traditional  cultural  forms  are  being 
transformed  in  several ways:  through a compa 
rative duration of the things that have been inhe 
rited and the ones that have been adopted, thro 
ugh the adjustment of tradition to innovations, as 
well as through the adaptation of innovations to 
a tradition. 

17. Раденковић, Љубинко, Народна баја 
ња код Јужних Словена,  „Просвета“ Ниш и 
Балканолошки институт САНУ, Посебна из 
дања књ. 60, Београд 1996., 346 стр. библио 
графија, summary, регистри. 

Разматрања и тумачења народних бајања 
код Јужних Словена заснована су на волуми 
нозномкорпусуетнографскофолклорне грађе 
сакупљане и објављиване у току више од јед 
ног века. Особита вредност те грађе је њено 
порекло из усмених извора. Љ. Раденковић је 
сачинио фонд од близу три хиљаде басми, као 
и описа магијских поступака и околности при 
бајању.  Књигу  сачињавају  две  посебно 
заокружене целине. Први део је проблемска 
студија о народним бајањима као систему ко 
муникације. У другом делу се говори о народ 
ним  бајањима  у  јужнословенским  земљама 
обухватајући  Бугарску, Македонију,  Србију, 
Црну Гору, Босну и Херцеговину до Хрватске 
и Словеније. У пракси, бајања сачињавајуови 
„елементи“:  бајалица,  нечиста  сила,  басма, 
ритуално понашање, предметни свет, време и 
простор. Аутор сваку категоријупојава посеб 
но разматра, ослањајући се посебно на руску 
семантичку и етнолингвистичку школу. 

Radenković,  Ljubinko,  South  Slavic  Folk 
Incantations,  „Prosveta“,  Niš  and  Institute  for 
Balkan  Studies  SASA,  (Special  editions,  Vol. 
60), Beograd 1996, 346 pp., bibliography, sum 
mary, indexes. 

Considerations  and  interpretations  of  folk 
chants among the South Slavs are based on the 
multivolume corpus of the ethnographic and fol 
klore material, gathered and published in the pe 
riod longer than a century. A particular value of 
that material is in that originates from  the  oral 
sources. Lj. Radenković has  collected a corpus 
of almost 3,000 folk tales, as well as of descrip 
tions of magical  and  religious  actions, and cir 
cumstances  when  the  chants  are  being  used. 
The book consists of two parts. The first part is 
a  problem study on  folk  chants  as  a communi 
cation  system.  The  second  part  discusses  folk 
chants in the South Slavcountries, and it includes 
Bulgaria, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bo 
sniaHerzegovina, Croatia and Slovenia. In prac 
tice, chants consist of the following elements: the 
chant, unclean power, folk tale, ritual behavior, 
the world of objects, time, and space. The author 
considers each categoryindependently, relying in 
particular to the Russian semantic and ethnolin 
guistic school. 

18.  Раденковић,  Љубинко,  Симболика  Radenković, Ljubinko, World Symbolism in
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света  у  народној  магији  Јужних  Словена, 
Посебна  издања  књ.  67,  „Просвета“, Ниш и 
Балканолошки  институт  САНУ,  Ниш  1996, 
386 стр. summary, регистар. 

У овој књизи Љ. Раденковић тумачи код 
иран систем магијског и митског мишљења 
на примерима народних бајања и других ма 
гијских  радњи  код  словенских  народа. Циљ 
анализе је да покаже како се разнородни ма 
гијски поступци остварени средствима народ 
не  културе,  могу тумачити  преко  одређеног 
семантичког кључа. Зато је аутор издвојио се 
дам подсистема који суи кључниделовимоде 
ла света: човек, животиње, биљке, метали, бо 
је и бројеви. У оквиру сваког наведеног окви 
ра  следе  излагања  о  симболици  света  у  на 
родној магији. 

the South Slav Popular Magic, „Prosveta“, Niš 
and  Institute  for  Balkan  Studies  SASA,  (Spe 
cial editions, Vol. 67), Niš 1996, 386 pp., sum 
mary, index. 

In  this  book,  Lj. Radenković  interprets  the 
code  system  of  the  magical  and  mythic  thin 
king, using examples of the folk chants and ma 
gical activities among the Slavs. The purpose of 
this analysis is to show that various magical ac 
tivities, done through the means of folk culture, 
can  be  interpreted  through  a  simple  key.  The 
author  specifically  noted  seven  subsystems, 
which  are  also key parts  of  the  model  of  the 
world: man, animals, plants, metals, colors, and 
numbers. Within  each of  these  frames, symbo 
lic of the world in popular magic is discussed. 

1997. 

19.  Антонијевић  Драгослав,  Дромена, 
Посебна  издања  књ.  72,  Балканолошки  ин 
ститут  САНУ,  Београд  1997,  216  стр.  sum 
mary, илустрације. 
Књига  Д.  Антонијевића  је  плод  дугогоди 
шњих  проучавања феномена  игре  и  позори 
шта  у  традицији  балканских  народа.  Назив 
књиге „Дромена“ упућује на њене корене који 
се  препознају  у  обредима  старијим  од  хо 
меровске  религије  као  зачетака  позоришта. 
Аутор се позива на радове J. E. Harrison укоји 
ма се истиче ритуални дух овог феномена. У 
првом  поглављу  Д.  Антонијевић  анализира 
карактеристичне форме  дромена:  Калогерос 
у  Грчкој,  Коледари  у  Србији,  Џемалари  у 
Македонији, Кукери и Сурвакари уБугарској, 
Игре под маскама у Румунији. У другом делу 
се говори о синкретичком односу паганског и 
хришћанског на примерима Лазаревог васкр 
сења и Христовог страдања. Аутор у трећем 
поглављу анализира дромене сенки које суна 
стале на основукултурних прожимања на Бал 
кану, с посебним освртом на марионетско по 
зориште Карађоз. У трагању за далеким, ар 
хаичним коренима, ова књига  је допринос у 
расветљавању  балканских  сличности  и  бал 
канског идентитета. 

1997 

Antonijević, Dragoslav, Dromena,  Institute 
for  Balkan  Studies  SASA,  (Special  editions, 
Vol.  72), Beograd 1997, 216 pp., summary,  il 
lustrations. 
This  book  is  a  product  of  the multiyear  rese 
arch into  the phenomena of play and theater in 
the  traditions  of  the Balkan  peoples.  The  title 
Dromena  points  to  the  roots,  that  can  recogni 
zed in the preHomeric rituals as the beginning 
of the theater. The author refers to the works of 
Jane Ellen Harrison, where a ritual spirit of this 
phenomenon is stressed. In the first chapter, D. 
Antonijević  analyses  characteristic  dromena 
forms:  Kalogeros  in  Greece,  Koledari  in  Ser 
bia, Džemalari  in Macedonia, Kukeri and Sur 
vakari in Bulgaria, Masked dances in Romania. 
In the second part of the book, a syncretistic re 
lation  between  the  pagan  and  the  Christian  is 
discussed, using the examples of Lazar’s resur 
rection and Christ’s suffering. In the third chap 
ter,  the  author  analyses  shadow  dromena, 
which originated based on  the  cultural  interre 
lationships  in  the  Balkans, with  the  particular 
attention  to  the  puppet  theater Karađoz.  In  se 
arch  of  the  far,  archaic  roots,  this  book contri 
butes  to  the understanding of  the Balkan iden 
tity. 

20.  Антонић  Драгомир,  Обичајник  код 
Срба, са народним календаром за 1998 годи 
ну,  АБЦ  Графика  д.  д.  Београд,  Београд, 

Antonić,  Dragomir,  A  Serb  Custom  Book, 
with  the Folk Calendar for 1998, ABC Grafika 
d. d., Beograd, 1997, 187 pp., bibliography.
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1997, 187 стр. библиографија. 
Обичајник код Срба представља наставак 

традиције  издавања  популарних  обичајних 
календара. У предговору Д. Антонић се освр 
ће на настанак и развој календара од најстари 
јих календара Гаврила Тројичанина (1648) и 
Вечног календара Захарија Орфелина (1783). 
Аутор се придржава класичне концепције ка 
лендара, а то значи да је за сваки дан угодини 
дато народно и православно веровање о том 
дану. Књига Д. Антонића  иде  корак даље и 
бележи обичаје и веровања у Срба на основу 
етнолошке литературе и теренских истражи 
вања. 

The  Serb Custom Book  represents  a  conti 
nuation of the tradition of issuing popular ritual 
calendars.  In  the  Foreword,  D.  Antonic  notes 
the  origin  and  development  of  calendars,  from 
the  earliest  ones  by Gavrilo  Trojičanin  (1648) 
and  the  Eternal  Calendar  of  Zaharije  Orfelin 
(1783).  The  author  sticks  to  the  classical  con 
cept of the calendar, which means that he gives 
the  popular  and  the  Orthodox Christian  belief 
for every day of the year. This book goes even a 
step  further,  and  records Serb  rituals  and beli 
efs  based  on  both  the  ethnographic  literature, 
and the field work. 

21. Бандић Душан, Царство  земаљско и 
царство  небеско,  друго  допуњено  издање 
Библиотека  XX  век,  Београд  1997,  280  стр, 
библиографија, summary. 

Књига  Д.  Бандића  представља  зборник 
15  радова  о  народној  религији  Срба.  Аутор 
полази  од  комуникацијског  концепта  разно 
родних  појмова  религије и  етноса да би чи 
таоца увео у свет народних веровања и пред 
става  о  животу  и  смрти.  Д.  Бандић  на  ла 
тентном  нивоу  трага  за  значењима  и  функ 
цијама религијских појава. На тај начин ана 
литички поступак се креће у два правца: ра 
светљавање нехришћанске димензије народ 
не религије Срба, „народно паганство“ и из 
двајање  хришћанских  феномена  које  народ 
интерпретира  на  нехришћански  начин,  „на 
родно  православље“.  Текстови  су  засновани 
на  теоријским  експликацијама  и  емпириј 
ском материјалу које је аутор представио као 
путоказ за схватања сложених система веро 
вања  и  обичаја  у њиховом трајању или тре 
нуцима испољавања. 

Bandić, Dušan, The Kingdom on Earth and 
the  Kingdom  in  Heaven,  Biblioteka  XX  vek, 
Beograd 1997, 280 pp., bibliography, summary. 

D. Bandić’s book is a collection of 15 papers 
dealing with  the Serb folk religion. The author 
starts  from the communicational concept of the 
various terms, like religion and ethnos, in order 
to introduce the reader into the world of popular 
beliefs and representations of life and death. On 
the latent level, D. Bandić looks for themeanings 
and functions of the religious events. Thus, his 
analytical  approach proceeds in  two directions: 
throwing light on a nonChristian dimension of 
the Serb folk religion, a socalled „popular paga 
nism“, and making explicit the Christian pheno 
mena interpreted bythe people in a nonChristian 
way,  a  socalled  „popular  Orthodox  Christia 
nity." The articles are based on both theoretical 
explications and the theoretical material, presen 
ted the author as a way to comprehend the com 
plex belief and ceremonial  systems  in  their du 
ration, or in the moment when they occur. 

22. Големовић, О. Димитрије, Етномузи 
колошки  огледи,  Библиотека  XX  век,  Бео 
град  1997,  286 стр. музички примери, пред 
метни регистар, summary. 

Народно певање у сфери меморије, поети 
ке и вербалномузичког израза је тема 14 есеја 
Д. Големовића, етномузиколога. Каопасиони 
рани истраживач народног певања по Србији, 
Црној Гори, Босни иХерцеговини, Д. Големо 
вић  анализира  корене,  значења  и  комуника 
цијски дискурс овог вида народног стварала 
штва. Овај феномен се посматра на релацији 

Golemović, O. Dimitrije, Essays  in Ethno 
musicology, Biblioteka XX vek, Beograd 1997, 
286 pp., musical examples, subject index, sum 
mary. 

Folk singing in the spheres of memory, po 
etics, and verbalmusical expression is the the 
me of the fourteen essays of the ethnomusicolo 
gist D. Golemović. As  a  passionate  researcher 
of folk singing in Serbia, Montenegro, and Bo 
sniaHerzegovina, D. Golemović analyses roots, 
meanings,  and  communicational  discourse  of 
this  form  of  folk  creativity.  This  is  studied  in
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традиционалних, али и универзалних схвата 
ња  човека  и  природе.  Аутор обрађује  теме: 
народна песма као мелопоетска заједница, од 
лике српског народног певања, о једногласјуи 
вишегласју у народном певању, однос између 
градске и сеоске народне музике итд. Анализе 
показују да се народно певање може схвати 
ти као променљива и флексибилна категори 
ја која је због тога и често предмет истражи 
вачке пажње. 

relation  to  the  traditional,  but  also  universal, 
ideas of man and nature. The author discusses 
the following themes: folk song as a melopoe 
tic  community,  characteristics  of  the  Serbian 
folk  singing,  on monoaccordance  and polyac 
cordance  in  folk  singing,  the  relationship  bet 
ween  urban  and  rural  folk  music,  etc.  The 
analyses  show  that  folk  singing  can  be  under 
stood  as  a  changeable  and  flexible  category, 
and that is why it is often studied. 

23. Жикић, Бојан, Антропологија Едмун 
да  Лича,  Етнографски  институт САНУ, По 
себна издања књ. 43, Београд 1997, 131 стр, 
summary, библиографија. 

Прича о Едмунду Личу је и прича о соци 
јалној  антропологији,  о  британском  дру 
штву... о погледу на свет. У каузалном следу 
живот/дело – сазнања – свет, Б. Жикић уводи 
упућеног али и неупућеног читаоца уантропо 
лошку галаксију разнородних праваца и тума 
чења друштвених појавности. Дакле, есенци 
јални  делови  Личовог  стваралаштва  су  део 
друштвене и научне стварности, као што је и 
стварност  део опуса његовог  рада. Аутор се 
осврће на основне теме истраживачке делат 
ности  овог  научника:  друштвене  заједнице, 
касте, сродство, ритуали, митови, примитивна 
уметност. Б. Жикић је читач, али и тумач Ли 
чових гледишта, што подразумева ињегов од 
нос  према  делима  других  аутора  (Фрејзер, 
Малиновски, РадклифБраун, ЛевиСтрос).У 
том  смислу  аутор  ослобађа  Лича  од  окова 
етикетирања као припадника или следбеника 
функционалиста и/или структуралиста. 

Žikić, Bojan, The Anthropology of Edmund 
Leach,  Ethnographic  Institute  SASA,  (Special 
editions Vol. 43), Beograd 1997, 131 pp., sum 
mary, bibliography. 

The  story  of  Sir  Edmund  Leach  (1910– 
1989)  is  the  story  of  social  anthropology,  the 
story of British society… the story of a worldvi 
ew. In the causal order life/work – knowledge – 
world, B. Žikic leads both initiated and uniniti 
ated  readers  in  the  anthropological  galaxy  of 
various currents and interpretations of events in 
society.  Thus,  the  essential  parts  of  Leach’s 
oeuvre are part of  the social and scientific rea 
lity,  just  as  reality  is  part  of  his  oeuvre.  The 
author touches upon basic research areas of this 
anthropologist: social communities, castes, kin 
ship, rituals, myths, and primitive art. B. Žikić 
is  both  a  reader  and  an  interpreter  of  Leach’s 
views,  which  also  determines  his  relationship 
to  other  anthropologists  (Frazer,  Malinowski, 
RadcliffeBrown,  LéviStrauss).  Thus,  the  aut 
hor  liberates Leach from the chains of labeling 
as  a  member  or  follower  of  functionalism 
and/or structuralism. 

24. Кулишић Шпиро, Петровић Ж. Петар, 
Пантелић  Никола,  Српски  митолошки  реч 
ник, Етнографски институтСАНУ, Другопро 
ширеноидопуњеноиздање, Београд 1997, 450 
стр. 1300 одредница, литература,  илустраци 
је. 

Ово издање приредио је Н. Пантелић, до 
пунивши Речник са 300 нових одредница. Од 
реднице садрже заокружена знања о бројним 
веровањима у митска бића нпр. виле, вампи 
ри, вештице, змајеви, але и др. Приказане суи 
магијске радње и култови у вези са природом, 
космогонијом, атмосферским појавама, пред 
метима... Један број одредница обрађује мит 
ску садржину обичаја у вези са земљорадњом, 

Kulišić Špiro, Petar Ž. Petrović, and Nikola 
Pantelić, Serb Mythological Dictionary, Ethno 
graphical  Institute  SASA,  2 nd  Revised  edition, 
Beograd 1997, 450 pp., bibliography, illustrati 
ons. 

This edition of  the Serb Mythological Dic 
tionary  has been prepared by N. Pantelić, who 
added 300 new entries. The entries contain  in 
formation on numerous beliefs about mythic be 
ings,  such  as  fairies,  vampires,  witches,  dra 
gons,  etc.  There  is  also  material  about  magic 
activities,  and  cults  related  to  nature,  cosmo 
gony, the atmospheric events, objects... A num 
ber of  entries deals with mythic  content of  the 
ceremonies  related  to  cattleherding,  crafts,  as
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сточарством домаћом радиношћу; затим, ве 
ровања и верске обичаје из животног циклуса, 
календарске обичаје који обухватајуосим тра 
диционалних и хришћанске култове. Више је 
диница је посвећено историјским и легендар 
ним личностима српског народа. Речник сво 
јим богатим садржајем пружа увид у фазе и 
развој религијских схватања Срба. 

well as with beliefs and religious practices rela 
ted to the life cycle, the calendar events that co 
ver both traditional and Christian cults, etc. Se 
veral  entries  are  devoted  to  historical  and  le 
gendary  personalities.  Through  its  very  rich 
content,  the  Dictionary  offers  insight  into  the 
phases and the development of religious beliefs 
among the Serbs. 

25. Петровић, Сретен, Митологија Срба, 
„Просвета“, Ниш 1997, 286 стр. 

Древна  вера  Срба  је  тема  књиге  С.  Пе 
тровића.  Аналитички  поступак  представља 
реконструкцију  митологије  у  коме  се  издва 
јају  „два српска митолошка пантеона“: ста 
рији  као наслеђе из  српске прошлости и  но 
вији који обликује српски религијски систем 
заснован  на  националној  самосвести.  Аутор 
наглашава да је други српски митолошки си 
стем развијен са ослонцем на народну поези 
ју,  посебно  епску,  обичајну  праксу  и  др.  То 
даље подразумева да је и изградња једне ми 
тологије у националном кључу захтевала пут 
од заједничке основе која је била анационал 
на  до  конкретизације  историјских  ликова. 
Аутор  је  посебно  сачинио  пет  топонимских 
мапа  –  карата  према  којима  је  проучен 
јужнословенски простор са остацима топони 
ма митолошке садржајности. 

Petrović, Sreten,  Serb Mythology, „Prosve 
ta“, Niš 1997, 286 pp. 

The ancient Serb religion is  the main topic 
of  this  book. The analytical approach of S. Pe 
trović  presents  reconstruction  of  a  mythology, 
where  there are  two Serb mythological panthe 
ons:  the  older  one,  inherited  from  the  ancient 
past,  and  the  new  one, which  shapes  the  Serb 
religious  system  based  on  a  national  selfcon 
sciousness. The author stresses the fact that the 
second  Serb mythological  system  is  developed 
with  the  reliance on  the folk poetry, especially 
the  epic  one,  as well  as on  the  ritual practice. 
This presupposes that a building of a mythology 
in the national key demanded a way from an a 
national common basis, to the concretization of 
historical  personalities.  The  author  made  five 
toponymic maps, according to which he studied 
the South Slav space, with  the remnants of the 
toponyms derived from mythological contents. 

26. ФилиповићРадулашки, Татјана, Фор 
малистичко  и  структуралистичко тумаче 
ње  бајке,  Посебна  издања  књ.  636,  САНУ, 
Одељење језика и књижевности, књ. 49, Бео 
град 1997, 161 стр, библиографија, summary, 
регистри. 

Шта је бајка? Питање упућено одраслима, 
јер деца знају шта је бајка.  Тако Т. Филипо 
вићРадулашки започиње студију да би расве 
тлила  формалистичка  и  структуралистичка 
гледишта о бајкама. У поступном књижевно 
теоријском  разматрању,  ауторка  полази  од 
терминолошких одредница бајки управцуње 
ног дефинисања каожанра. У следећимпогла 
вљима се анализира форма и структура бајки. 
Ауторка упућује на разноврсност теорија име 
тода у тумачењубајки (Jakobson, Propp, C. Lé 
viStrauss, R. Barthes, A. Dundes и др.). Разли 
чити углови посматрања ипак доводе до слич 
них размишљања обајци каоестетскомизразу 
дефинисаном у различитим контекстима, али 

FilipovićRadulaški,  Tatjana,  Formalist 
and  Structural  Interpretation  of  Fairy  Tales, 
Special  editions, Vol.  636, SASA, Department 
of  language  and  literature,  Vol.  49,  Beograd 
1997, 161 pp., bibliography, summary, indexes. 

What is a fairy tale? This question is direc 
ted  to  adults,  since  children know  the  answer. 
That  is  how T.  FilipovićRadulaški  begins her 
study,  in  order  to  explain  the  formalist  and 
structural  views.  In  a  gradual  literarytheoreti 
cal study, the author begins from the terminolo 
gical  determinants  of  fairy  tales,  towards defi 
ning them as a genre. In the following chapters, 
the form and the structure of fairy tales is being 
analyzed. The author refers to different theories 
and methods  in  the  interpretation of fairy  tales 
(Jakobson,  Propp,  LéviStrauss,  Barthes, Dun 
des,  and  others).  Different  angles  still  lead  to 
similar considerations of fairy tales as aesthetic 
expressions, defined in various contexts, but ir 
reducible to a single context.
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и њеној несводљивости. 

27.  Чоловић,  Иван,  Политика  симбола: 
Огледи  о  политичкој  антропологији,  Радио 
Б92,  Београд  1997,  304  стр,  библиографија, 
регистар, summary. 

Књига  И.  Чоловића  представља  збирку 
огледа из политичке антропологије. Аутор по 
лази од основне идеје да је политика унајвећој 
мери ствар симбола који улазе у политику, а 
затимњоме владају. У чланцима ирасправама 
су обрађени исечци једне замућене и контра 
верзне стварности, hic et nunc. Могу се издво 
јити четири кључна феномена –политика, ет 
ницитет, мит и гомила, који су у својим еска 
лацијама дали жиг друштвеним збивањима и 
modus vivendi. У првом делуСрпски политич 
ки мит, читалац улази у свет прича, митова, 
времена,  природе,  границе...  који иницирају 
проблеме  етномитова,  етноцентризма, поли 
тичког имагинаријума. Затим, следе радовииз 
српске  политичке  митологије.  У  чланцима 
под називом 32 case studies се анализира „дру 
гим речима“ свакодневица догађаја у светлу 
ликова и фигура моћи. Масовни догађаји фуд 
бал, рат, протести грађана следе одређени ка 
узалитет. Реторика мира је расправа о језику 
мира која подразумева критику рата и актуел 
них  друштвених и политичких  збивања. То 
ме су и упућене поруке писца, као сведока и 
критичара друштвене стварности. 

Čolović, Ivan, The Politics of Symbols: Es 
says  on  Political  Anthropology,  Radio  B92, 
Beograd  1997,  304  pp.,  bibliography,  index, 
summary. 

I.  Čolović’s  book  is  a  collection  of  essays 
on  political  anthropology.  The  author  starts 
from the basic idea that politics is to a great ex 
tent a matter of symbols, that is to say, they en 
ter  into  politics,  and  then  rule  it.  The  articles 
deal with the segments of a blurred and contro 
versial  reality,  hic  et  nunc.  Four  key elements 
can  be  discerned  —  politics,  ethnicity,  myth, 
and masses, which through their escalations left 
an  imprint  and  a  modus  vivendi  to  the  social 
events.  In  the  first  part  of  the  book  (The  Ser 
bian Political Myth), a reader enters a world of 
fables,  myths,  time,  nature,  borders...  which 
initiate  problems  of  ethnic  myths,  ethnocen 
trism,  and  the  political  imaginary.  Then  there 
are  essays  dealing  with  the  Serb  political 
mythology. In the articles entitled 32 Case Stu 
dies, the everyday events are analyzed „in other 
words," through persons and figures that exem 
plify power. The mass  events,  such as football 
games, war, civil protests, follow certain causa 
lity. The rhetoric of peace is a discussion of the 
language of peace that presupposes a critique of 
war.  It  is  the  direction  of  the  author’s messa 
ges. 

НАУЧНИ ЧАСОПИСИ 
од међународног и националног значаја 

1995. 

28.  Гласник  Етнографског  института 
XLIV, Етнографски институт САНУ, Београд 
1995, 351 стр, илустрације, summaries. 

У Гласнику су објављени радови са науч 
ног скупа „Село и град – нова етнолошка проу 
чавања“ одржаног 1994. године уБеограду. У 
уводном  реферату Н.  Пантелић  је  приказао 
опус  научних  дела  Тихомира  Ђорђевића  и 
Јована Ердељановића, док је И. Чоловић дао 
критички осврт на проучавања села и града у 
радовима Т. Ђорђевића. Појмови урбаности и 
руралности, друштвенокултурни обрасци на 

SCHOLARLY JOURNALS 
AND PERIODICALS 

1995 

Bulletin of the Ethnographical Institute, Vol. 
XLIV, Ethnographical Institute SASA1995, 351 
pp., illustrations, summaries. 

The Bulletin contains articles from the sci 
entific meeting „The village and the city – new 
ethnological studies," held in 1994 in Belgrade. 
In  the  introductory address, N. Pantelić descri 
bed  the  opus  of  Tihomir  Đordjević  and  Jovan 
Erdeljanović, while I. Čolović critically discus 
sed  the  study of  the village  and  the  city  in  the 
works of Tihomir Đorđević. The notions of ur 
banity  and  rurality,  as well as  the socialcultu
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релацији селоград, теме су радова М. Стоја 
нова и М. Митровића, С. Радовановић и М. 
Немањића. Историјски контекст процеса ур 
банизације уСрбији је обрађенурадуД. Нико 
лић. О вредносним системима између рурал 
ног  и  урбаног  у  процесима  транзиције  кроз 
призму реторике и симболичких к^дова пише 
И. Ердеи. Етнички, национални и политички 
симболи представљају важна комуникативна 
средства у сеоској и градској средини почев 
ши од страначких представљања до масовних 
окупљања о чемупишеС. Наумовић. Масовна 
политичка  окупљања  у  светлу  прича  из 
живота  је  обрадила М.  ЛукићКрстановић. 
Судбине  избеглица  са  подручја  бивше  Југо 
славије досељених у Америку и женска соли 
дарност представљају круцијални проблем у 
раду М. Малешевић.  Етнички  састав и про 
блем етницитета у Рашкој области је обрадио 
Д. Дрљача, аМ. Прелић је представила резул 
тате истраживања Срба уМађарској. О социо 
лошком контексту сеоске и градске популаци 
је пишуК. Савин иЉ. Брочић. Култура стано 
вања и „дивља“ насеља су теме радова Л. Ђа 
повић и В. Вучинић. Шта се дешава на пољу 
фолклорне музике ињених корена?На ово пи 
тање одговор дајуД. Големовић и Д. Милора 
довић. Између традиције и савремености уур 
баној средини Д. Антонић је писао о породич 
ној слави, а М. Павловић је разматрала про 
блем медицине. Одлике села и града у Бугар 
ској и Румунији супредставили еминентни ет 
нолози Р. Иванова, М. Сантова и В. Михаиле 
ску.  Разноврсност  и актуелност тема указују 
на  комплексну и  често  противуречну свако 
дневицу која је велики изазов новијих етноло 
шких истраживањаиконцепција. 

ral  patterns on  the relation villagecity, are su 
bjects  of  the  contributions  of M. Stojanov and 
M. Mitrović,  S.  Radovanović,  and M. Neman 
jić. D. Nikolić dealt with  the historical context 
of  the  processes  of  urbanization  in  Serbia.  I. 
Erdei  wrote  about  the  value  systems  between 
the rural and the urban in the processes of tran 
sition, through the prism of rhetoric and symbo 
lic  codes.  Ethnic,  national,  and  political 
symbols are important means of communication 
in  both  the  rural  and  the  urban  environments, 
starting from the political party meetings, to the 
mass gatherings,  and S. Naumović and M. Lu 
kićKrstanović  wrote  about  it.  War  refugees 
and their fate are the subject of the work of M. 
Malešević.  D.  Drljača  discussed  the  ethnic 
composition and the problem of ethnicity in the 
Raška region, while M. Prelić presented results 
of  her  research  among  the  Serbs  in  Hungary. 
The sociological context of the rural and the ur 
ban population is discussed by K. Savin and Lj. 
Bročić.  The  culture  of  living  and  „squats“  are 
subjects  of  the  articles  of  L.  Đapović  and  V. 
Vučinić. What happens with the folklore music 
and its roots? That is the question answered by 
D. Golemović and D. Miloradović. The articles 
of  D.  Antonić  and  M.  Pavlović  deal  with  the 
tradition and contemporaneity, in the context of 
family  rituals  and medicine.  Characteristics  of 
villages  and  cities  in  Bulgaria  and  Romania 
were  presented  by  the  eminent  ethnologists R. 
Ivanova, M. Santova and V. Mihailesku. 

The  diversity  and  the  actuality  of  the  the 
mes  discussed  points  to  a  complex  and  often 
ambiguous everyday life, which presents a gre 
at  challenge  for  new  ethnological  researches 
and concepts. 

29.  Етноантрополошки  проблеми,  часо 
пис  бр. 10, Одељење  за  етнологију и  антро 
пологију  Филозофског  факултета,  Београд 
1995, 140 стр, summary. 
У  овом  броју  Часописа  се  могу  издвојити 
чланци  у  којима  се  анализирају  теме право 
славља у интерпретацији народних маса, по 
себно  схватање  Српског  сеоског  бога  –  Д. 
Бандић,  као и прилог о многобоштву и пра 
вослављу Ф. Конт. Питање тумачења снова и 
смрти  у  нашој  етнологији  је  покренула  Л. 
Радуловић.  О  пролећним  обичајима  Срба  у 
Војводини прилог  је дала М. Босић. Одлике 

Ethnoanthropological  problems,  No.  10, 
Department  of  Ethnology  and  Anthropology, 
Faculty of Philosophy, Beograd 1995, 140 pp., 
summaries. 

This issue includes the articles that analyze 
Orthodox Christianity as interpreted by the mas 
ses, in particular, the understanding of a Serb vil 
lage god (D. Bandić), as well as the contribution 
on polytheism and Orthodoxy byF. Kont. The is 
sue of interpretation of dreams and death in our 
ethnology has been started by L. Radulović. M. 
Bosić  wrote  about  the  Spring  festivals  of  the 
Serbs in Vojvodina. P. Vlahović wrote about the
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Црногораца  у  светлу  етничке  традиције  је 
обрадио П. Влаховић. Из области етномеди 
цине  је  писала С. Костић,  док  се С. Кнеже 
вић осврнула на племенитост, као компоненту 
етнопсихолошких карактеристика. С. Ковач и 
Б. Росић су своје прилоге посветиле традици 
оналним занатима. Л. Павловић открива по 
рекло древних речи аскурђели и наврндеде – 
преци у народном језику и говору. 

characteristics of the Montenegrins, in the light 
of the ethnic tradition. S. Kostić wrote about et 
hnomedicine, while S. Kneževićwrote about the 
noblesse, as a component of ethnopsychological 
characteristics. S. Kovač and B. Rosićwrote abo 
ut traditional crafts. L. Pavlović discovers anci 
ent  words  askurdjeli  and  navrndede  –  ance 
stors, and interprets their origin in folk langua 
ge and speech. 

30. Етнокултуролошки зборник за проу 
чавање  културе  источне Србије  и  суседних 
области, књ I, Етнокултуролошка радионица 
–Сврљиг, Сврљиг 1995, 286 стр, илустраци 
је, хронике, summary. 

Зборник садржи радове са Првог међуна 
родног скупа организованог од Етнокултуро 
лошке  радионице  – Сврљиг  и  Етнографског 
института САНУ на темуТрадиционална кул 
тура у животном циклусу обичаја. Радови у 
Зборнику су подељени у пет тематских цели 
на:  О  проблемима  у  вези  са  обичајима  из 
животног циклуса (М. Барјактаровић, Љ. Ра 
денковић, Д. Девић, Н. Павковић); Рођење и 
крштење (П.  Влаховић, Н. Пантелић, С. Пе 
тровић,  Љ.  Тојага,  Ж.  Ромелић);  Веридба, 
свадбе и односи у браку и уширој породичној 
заједници  (Р.  Иванова,  М.  Радовановић,  Д. 
Николић, Д. Дрљача, З. Дивац, М. Малеше 
вић, П. Христов); Погребни обичаји (Б. Јова 
новић, М. Беновска, П. Дурлић); Обичаји из 
животног циклуса у језикуи народном ствара 
лаштву (Н.  Богдановић,  В.  Вукадиновић,  Д. 
Јоцић). 

Ethnocultural annals,  for  the Study of  the 
Culture of Eastern Serbia and the Neighbouring 
Regions, Vol. 1, Workshop for Ethnological and 
Cultural Studies, Svrljig1995, 286 pp., illustrati 
ons, chronicles, summary. 

This  bulletin  contains  works  from  the 
First  international meeting  organized  by  the 
EthnoCulturological  Workshop  Svrljig  and 
the Ethnographic  Institute SASA on Traditi 
onal  culture  in  the  life  cycle  of  rituals. 
Works  are divided into five sections: On the 
problems related to  the life cycle rituals (M. 
Brjaktarović,  Lj.  Radenković,  D.  Dević,  N. 
Pavković);  Birth  and  baptism  (P.  Vlahović, 
N.  Pantelić,  S.  Petrović,  Lj.  Tojaga,  Ž.  Ro 
melić);  Engagement,  weddings  and  marital 
relations in marriage and in wider family (R. 
Ivanova,  M.  Radovanović,  D.  Nikolić,  D. 
Drljača,  Z.  Divac,  M.  Malešević,  P.  Hri 
stov);  Funerary  rites  (B.  Jovanović, M.  Be 
novska,  P. Durlić); Life  cycle  rituals  in  lan 
guage  and  folk  poetry  (N.  Bogdanović,  V. 
Vukadinović, D. Jocić). 

31. Фолклор у Војводини,  св. 9, Удруже 
ње фолклориста Војводине, Нови Сад  1995, 
275 стр, summaries. 

У овом броју су објављена саопштења са 
IX научног скупаФолклора уВојводини. Радо 
ви су груписани у две тематске целине: Жан 
рови уфолклоруифолклорна грађа уречници 
ма. Н. Љубинковић пише опроблемусистема 
тизације  и  класификације  усменог  народног 
стваралаштва, докД. Ајдачић даје класифика 
цију лирике у антологијама народне поезије. 
Терминологијом фолклорних жанрова се бави 
Љ. Спасић. О интертекстуалности у народној 
књижевности расправља М. Дудок. Т. Војно 
вић анализира књижевне врсте у Библији. М. 
Веселиновић Шулц се осврће на компаратив 

Folklore  in  Vojvodina,  Vol.  9,  Novi  Sad 
1995, 275 pp., summaries. 

This issue has reports from the 9 th scientific 
meeting on the Folklore in Vojvodina. Theworks 
are gathered  in  two thematic wholes: genres  in 
folklore, and folklore material in dictionaries. N. 
Ljubinković writes on the problem of systemati 
zation and classification of the oral folk literatu 
re, while D. Ajdačić gives a classification of the 
poetry in the folk poetry anthologies. Lj. Spasić 
deals with the terminology of folklore genres. M. 
Dudok discusses intertextuality in folk literatu 
re, while T. Vojnović analyzes literary forms in 
the Bible. M. Veselinović Šulc discusses compa 
rative  opus  of  the Hungarian  and  Serbian  folk 
ballads in Vojvodina. The blind people’s songs
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ни опус мађарских и српских народних балада 
у Војводини. О слепачким песмама као врсти 
народног песништва пишеМ. Клеут. Играчке 
песме сутема радаЉ. ПешиканЉуштановић. 
О односуепске песме ибајке пишеМ. Дрндар 
ски. Значај румунског књижевног фолклора је 
обрађен у радуЛ. Магду иМ. Пуја. Своје при 
логе из музичке традиције судалиН. Фрациле 
и Д. Големовић. Други део Зборника садржи 
радове о фолклорној грађи и лексикографској 
пракси – српској, српскохрватској, мађарској, 
словачкој и румунској. Аутори прилога су: В. 
Васић, Ј.Матијашевић, Д.МршевићРадовић, 
М. Тир, Р. Урсулеску, Б. Сикимић, Љ. Раден 
ковић, Ж. Марковић, I. Lánc, М. Czeh,  Г. Ву 
ковић. У радовима су покренути бројни  про 
блеми у правцу научних стратегија и семан 
тичког  ишчитавања  врста  народне  књижев 
ности. 

as a form of folk poetry are discussed byM. Kle 
ut. Dance poems are the subject of the article by 
Lj.  PešikanLjuštanović.  M.  Drndarski  writes 
about  the relationship between epic poetry and 
fairy tales. The importance of the Romanian lite 
raryfolklore is discussed byL.Magdu andM. Pu 
ja.  The musical  tradition was  discussed  by N. 
Fracile and D. Golemović. The second part of the 
Anthology contains works about the folklore ma 
terial and the lexicographic practice — Serbian, 
SerboCroat, Hungarian, Slovak, and Romanian. 
There are contributions by:V. Vasić, J.Matijaše 
vić, D. MrševićRadović, M. Tir, R. Ursulesku, 
B. Sikimić, Lj. Radenković, Ž.Marković, I. Lánc, 
M. Czeh, and G. Vuković. The articles initiated 
numerous questions related to the scientific stra 
tegies and semantic reading of various kinds of 
folk literature. 

32. Шарпланинске жупе, Гора, Опоље и 
Средска  –  Антропогеографске,  етнолошке, 
демографске,  социолошке  и  културолошке 
карактеристике,  посебна  издања,  бр.  40/II, 
Географски институт „Јован Цвијић" САНУ, 
Београд 1995, 582 стр, картограми, илустра 
ције, табеле, литература, summaries. 

На  основу  мултидисциплинарног  истра 
живачког пројекта 1991 1994. ужупама Гора, 
Опоље и Средска (Косово) објављено је 19 ра 
дова у Зборнику.  Ово је својеврсна моногра 
фија поменутих жупа у којој су обрађене од 
ређене тематске целине и презентирано оби 
ље материјала из до сада мало проучаваних 
области. Обухваћене су следеће теме: мигра 
ције  и  етнодемографска  обележја,  етнички 
процеси  и  проблеми  етничког  идентитета, 
етнокултурни стереотипи, фонологија и мор 
фологија  горанског  говора,  музички  и усме 
ни  фоклор,  социјалноекономски  односи  и 
културноисторијски  споменици. Поред  оста 
лих научника, своје прилоге сууовом Зборни 
ку дали и Миљ. Радовановић, Мил. Радовано 
вић, Д. Николић, Д. Антонијевић, З. Дивац, Х. 
Хасани,  Т.  Вукановић,  К. Петовар, М. Ива 
новић, С. Радовановић и др. 

Šarplaninske župe, Gora, Opolje i Sredska – 
Antropogeografske, etnološke, demografske, so 
ciološke  i  kulturološke  karakteristike, 
Geographical  Institute  „Jovan  Cvijić"  SASA 
(Special editions, Vol. 40/II), Beograd 1995, 582 
pp.,  maps,  illustrations,  tables,  bibliography, 
summaries. 

Based on the multidisciplinary research pro 
ject that took place between 1991 and 1994 in the 
municipalities Gora, Opolje, and Sredska (Koso 
vo), this book contains 19 articles. This is a uni 
que monograph of these municipalities, with cer 
tain thematic wholes, and with the variety ofma 
terial presented from the areas that have been stu 
died very little so far. The following themes are 
covered: migrations and ethnodemographic cha 
racteristics, ethnic processes and problems of et 
hnic identity, ethnocultural stereotypes, phono 
logy and morphology of the Gorani speech, mu 
sical  and  oral  folklore,  socialeconomic  relati 
ons,  and  cultural  and  historical  monuments. 
Among others,  this volume contains  the contri 
butions  of Milj.  Radovanović, Mil.  Radovano 
vić, D. Nikolić, Dragos. Antonijević, Z. Divac, 
H. Hasani, T. Vukanović, K. Petovar, M. Ivano 
vić, and S. Radovanović. 

1996. 

33.  Гласник  Етнографског  института 

1996 

Bulletin  of  the  Ethnographical  Institute,
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бр.  XLI,  Етнографски  институт САНУ,  Бео 
град 1996, 180 стр, илустрације, summaries. 

У Гласнику је заступљено 14 радова у ко 
јима  се  обрађују  разноврсне  теме  у  оквиру 
историјског,  етнолошког,  антрополошког  и 
фолклористичког дискурса. П. Влаховић се у 
раду осврнуо на историјски догађај сеобе Ср 
ба у XVII в. и њен значај на српско културно 
наслеђе.  С.  Петровић  је  објаснио  магијско 
митолошки  смисао  обредног  хлеба  „баба“  у 
оквиру славског ритуала. Љ. Миков је издво 
јио обичај сахрањивања на сопственој земљи 
као  карактеристичну  појаву  код  балканских 
народа.  И.  Чоловић  пише  о  популаризацији 
националних хероја која се одвија у два сме 
ра: давањем народских одлика националним 
херојима  и  дифузији  њихових  одлика  међу 
људима. Компаративна и семантичка анали 
за  српске  и  муслиманске  лирике  у  усменој 
књижевности  тема  је  чланка  Љ.  Пешикан 
Љуштановић. О разлозима и смислу ритуал 
ног окупљања жена у време ускршњег поста 
пише М. Малешевић. Успомене Бартоломеа 
Куниберта  у  упознавању  животних  прилика 
у Србији 19. века тема је рада Драг. Антони 
јевић.  Т. Живковић  се осврће на давну про 
шлост – досељавања Словена и етничке про 
цесе  у  раном  средњем  веку.  У  теоријском 
чланку Етницитет после Фредерика Барта, 
М. Прелић доноси преглед и коментар нови 
јих теорија о етницитету. Расправа о фолкло 
ру и фолклоризму као концепту на релацији 
комуникације  и  парадигме  идеацијског 
садржај је рада Б. Жикића. Склад између чо 
века и природе у веровањима тумачи Л. Ђа 
повић.  Улогу  дрвета  леске  у  обредномагиј 
ској пракси анализира П. Ес Дурлић. О афро 
дизијачким  својствима  трешње  у  ритуалној 
пракси  (грчка  свадба)  пише  Д.  Антонић.  Ј. 
Трифуноски је дао прилог о породичној сла 
ви  у  Охридскострушкој  области. У  радови 
ма  су  приказане  и  тумачене  многе  историј 
ске и друштвене појавности, али и разматра 
на појмовнотеоријска питања. 

Vol. XLI, Ethnographical Institute SASA, Beo 
grad 1996, 180 pp., illustrations, summaries. 

The Bulletin contains fourteen articles, dea 
ling with different  themes within historical, et 
hnological, anthropological, and folklore disco 
urses. P. Vlahović dealt with the 17 th centurymi 
gration of Serbs fromKosovo, and its importance 
for the Serb cultural heritage. S. Petrović explai 
ned the magicreligious sense of the ritual bread 
„baba," within the familypatron saint’s day ritu 
als.  Lj.  Mikov  dealt  with  the  burial  on  one’s 
own  land  as  something  characteristic  for  the 
Balkan peoples. I. Čolović writes about the po 
pularization  of  national  heroes,  which  goes  in 
two  directions:  through  giving  national  heroes 
popular  folk  characteristics,  and  through diffu 
sing  their  characteristics  among  the  people. A 
comparative  and  semantic  analysis  of  the  Ser 
bian and the Muslim poetry in the oral literatu 
re  has  been  done  by  Lj.  PešikanLjuštanović. 
M. Malešević writes about the reasons and me 
aning of  the  ritual gatherings of women before 
Easter. Drag. Antonijević dealt with  the  trave 
logues  of Bartholomey Cunibert,  and  their  de 
scription of the situation in 19 th century Serbia. 
T.  Živković  deals  with  the  ancient  past  –  co 
ming  of  Slavs  to  the Balkans,  and  ethnic  pro 
cesses  in  the  early medieval  period. M.  Prelić 
gives an overview and a commentary of the re 
cent theories of ethnicity in her article „The et 
hnicity after Fredrik Barth“. B. Žikić discussed 
folklore  and  folklorism  as  a  concept  between 
communication on the one side, and a paradigm 
of  the  ideational  content.  L.  Đapović  explains 
the  harmony  between  man  and  nature  in  beli 
efs. Role of  the hazel tree in the magicreligio 
us practice  is analyzed by P. Es Durlić. D. An 
tonić wrote  about  the aphrodisiac properties of 
cherries in the ritual practice (Greek wedding). 
J. Trifunoski gave the contribution about the fa 
mily patron  saint’s day in  the OhridStruga re 
gion (Macedonia). 

The  articles  deal with  and  interpret nume 
rous historical  and social events, as well as  is 
sues related to concepts and theory. 

34.  Гласник  Етнографског  музеја,  књ. 
60,  Етнографски  музеј,  Београд  1996,  262 
стр. 

У овом броју Гласника је објављено девет 
радова, осврти и прикази. П. Влаховић пише о 

Bulletin  of  the  Ethnographic  Museum  in 
Beograd, Vol. 60, Ethnographic Museum, Beo 
grad 1996, 262 pp. 

This  volume  of  the  Bulletin  of  the  Ethno 
graphic Museum contains nine articles, as well
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етничким  групама  у Црној  Гори. П. Костић 
приказује  годишње  обичаје  у  Драгачеву. 
Амајлије у народним веровањима је обрадила 
С. Костић, а Ј. Тешић је приказала збирку ко 
ледарских маски. Неколико радова је посвеће 
но тематици визуелних извора посебно значај 
и  улоге  документарних  филмова  у  етноло 
шкој науци (Љ. Гавриловић, Драгос. Антони 
јевић,  Р.  Исфанони).  Д.  Антонијевић  је  у 
тексту  који  се  односи  на  филм  и  традицио 
налну културу покренуо и неколико иниција 
тива  као што  је могућност оснивања центра 
за етнографски филм. О народној архитекту 
ри у етнографским музејима је писао Д. Па 
вловић. 

as  book  reviews.  P.  Vlahović  writes  about  et 
hnic groups in Montenegro. P. Kostić describes 
yearly  rituals  in  Dragačevo.  S.  Kostić  wrote 
about the amulets in popular beliefs, and Jelena 
Tešić  described  a  collection of koledar masks. 
Several  articles  deal  with  the  visual  sources, 
especially  taking  into  account  the  importance 
and the role of documentaries in ethnology (Lj. 
Gavrilović,  Dragos.  Antonijević,  R.  Isfanoni). 
In his article on film and traditional culture, D. 
Antonijević  also  initiated  some new proposals, 
like  the  possibility  of  founding  of  the  ethno 
graphic  film  center.  D.  Pavlović  wrote  about 
folk architecture in ethnographic museums. 

35. Етнокултуролошки  зборник  за про 
учавање културе источне Србије и суседних 
области,  књ.  II,  Етнокултуролошка  радио 
ница  – Сврљиг, Сврљиг 1996, 323 стр, илу 
страције, хроника, summaries. 

У  оквиру  пројекта  Етнокултуролошке 
радионицеСврљиг  чији  су  оснивачи  С.  Пе 
тровић  и  Етнографски  институт  САНУ 
одржан  је  други  симпозијум  под  називом 
Традиционална култура у годишњем циклусу 
обичаја становништва источне Србије и су 
седних  области.  У  Зборнику  су  објављени 
радови  са  овог  симпозијума. Чланци су  гру 
писани по тематским целинама које су озна 
чене као фазе у годишњем обичајном циклу 
су.  У  првих  десетак  радова  је  представљен 
научни проблем односно опус и значај годи 
шњих  обичаја  и  календарских  празника  као 
и  истраживачко  компаративни  приступ  у 
анализи  етничких  и  културних  сличности  и 
различитости  код  Срба,  Влаха,  Рома  и  др. 
(Д. Антонијевић, Н. Павковић, Д. Јовановић 
Вечански, Д. Николић, М. Барјактаровић, М. 
Марјановић,  Б.  Јовановић,  А.  Б. Мороз, Љ. 
Раденковић,  Б.  Ђуровић,  Д.  Ђорђевић.  О 
зимским  и  раним  пролећним  обичајима  су 
писали:  Л.  Ђаповић,  С.  Јанева,  М.  Младе 
нов,  Д.  Крстић,  В.  Марјановић,  М.  Ивано 
вићБаришић,  М.  Радовановић,  П.  Ес  Дур 
лић,  Љ.  Тојага,  М.  Петковић,  Г.  Радовано 
вић. Пролећне обичаје су у својим радовима 
тумачили:  В.  Петреска,  Д.  Гавриловић,  М. 
Малешевић,  М.  Беновска,  Е.  Бранковић, 
Д.Ђокић, Д. Живковић, Б. Влаховић,  З. Ди 
вац. Из циклуса летњих и јесењих обичаја су 

Ethnocultural annals,  for  the Study of  the 
Culture  of  Eastern  Serbia  and  the  Neighbou 
ring Regions, Vol.  2, Workshop for Ethnologi 
cal  and Cultural Studies, Svrljig, Svrljig 1996, 
323 pp., illustrations, chronicle, summaries. 

Within  the  project  of Ethnoculturological 
Workshop – Svrljig, founded by S. Petrović and 
the Ethnographic Institute of the SASA, the se 
cond symposium was held, under the title „Tra 
ditional culture  in  the  life cycle of  the customs 
of  the  population  of  Eastern  Serbia  and neig 
hboring  areas."  This  Bulletin  includes  articles 
from this symposium. The articles are grouped on 
the basis of themes that  they cover, denoted as 
phases in the yearly cycle. First ten articles pre 
sent a scientific issue or opus and importance of 
yearly rituals and calendar festivals, as well as a 
research comparative approach in the analysis of 
ethnic  and  cultural  similarities  and differences 
among the Serbs, Vlachs, Romas, and others (D. 
Antonijević, N. Pavković, D. JovanovićVečan 
ski, D. Nikolić, M. Barjaktarović, M. Marjano 
vić, B. Jovanović, A. B. Moroz, Lj. Radenković, 
B. Đurović, D. Đorđević). The Winter and early 
Spring customs have been written about by: L. 
Đapović, S. Janeva, M. Mladenov, D. Krstić, V. 
Marjanović, M. IvanovićBarišić, M. Radovano 
vić, P. Es Durlić, Lj. Tojaga, M. Petković, and G. 
Radovanović. The Spring customs have been in 
terpreted by: V. Petreska, D. Gavrilović, M. Ma 
lešević, M. Benovska, E. Branković, D. Đokić, 
D.  Živković,  B.  Vlahović,  and  Z.  Divac.  The 
Summer and the Fall customs have been descri 
bed byR. Ivanova, N. M. Saveljeva, P. Vlahović, 
Z. Atanasovski, G. Živković, Ž. Romelić, and D.
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писали Р. Иванова, Н. М. Савељева, П. Вла 
ховић,  З. Атанасовски, Г. Живковић, Ж. Ро 
мелић, Д. СтјепановићЗахаријевски. Конач 
но, о овом феномену дати су прилози из до 
мена фолклористике  и  етномузикологије: Д. 
Девић, М.  Златановић,  Д. Жунић, Љ. Рајко 
вић,  Б. Првуловић, Н.  Богдановић,  В. Вука 
диновић, Д. Јацановић, С. Денић, Д. Вељко 
вић,  Б.  СавићСимоновић,  Д.  Дрљача,  Н. 
Пантелић. У Зборнику је објављено преко 50 
реферата  у  којима  су  презентовани  обиље 
етнолошке  грађе  и  разноврсни  научни  при 
ступи у тумачењу обичаја. 

StjepanovićZaharijevski.  Finally,  this  pheno 
menon has also been discussed through folklore 
and ethnomusicology, by D. Dević, M. Zlatano 
vić, D. Žunić, Lj. Rajković, B. Prvulović, N. Bog 
danović, V. Vukadinović, D. Jacanović, S. Denić, 
D.  Veljković,  B.  SavićSimonović, D. Drljača, 
and N. Pantelić. TheBulletin contains over 50 ar 
ticles, and  it  includes a  large amount of ethno 
graphic material, while employing various scien 
tific approaches in the studyof customs. 

36.  Кодови  словенских култура, часопис 
за  словенску фолклористику и етнолингви 
стику  бр. 1, Клио, Београд, 1996, реегистар 
фитонима,  изабрана  библиографија,  summa 
ries. 

Ово  је  тематски  број  часописа  посвећен 
биљкама. Т. А. Агапкина на примеру јасике 
предлаже  нацрт  за  систематску  дескрипцију 
биљака  у  традиционалној  култури  Словена. 
А. Лома на основу етимологије назива за цр 
ну  тополу  открива  некадашње  култномито 
лошки значај овог дрвета на словенском, па 
леобалканском  и  индоевропском  плану.  М. 
Менцеј  полазећи  од  словеначке представе о 
врби  долази  до  општесловенске митологеме 
о оси света. А. Б. Мороз разматра симболику 
дрвета  јабуке  у  „краљичким“  песмама и ру 
ском свадбеном фолклору. А. А. Плотникова 
анализира неке плодове у симболици рођења 
и смрти. Б. Сикимић бави се еротским коно 
тацијама  имена  неких  плодова  у  загонетка 
ма. Д. Ајдачић  обрађује  мотив чудесног др 
вета  у  песмама  балканских  Словена  собзи 
ром  на  њихов  пагански  и  христијанизован 
слој. А. Радин пише о апотропејској функци 
ји  биљака  од  вампира.  М.  Бјелетић 
истражује везе фитонимије и родбинске тер 
минологије у оба смера. Љ. Раденковић даје 
сумарни  преглед  биљака  као  симболичких 
елемената словенске космологије. 

Codes of  the  Slav  Cultures:  A  Review  for 
Slavic  Folklore  and  EthnoLinguistics,  No.  1, 
Klio,  Beograd,  1996,  index  of  phytonyms,  se 
lected bibliography, summaries. 

This  is  a  thematic  issue of  the  journal Co 
des  of  the  Slav  Cultures:  A  Review  for  Slavic 
Folklore  and  EthnoLinguistics,  devoted  to 
plants. T. A. Agapkina suggests an outline for a 
systematic description of plants in the Slav tra 
ditional culture. Based on the etymology of the 
names  for black poplar, A. Loma discovers for 
mer  ritual  and mythological  importance of this 
tree on the Slav, PaleoBalkan, and IndoEurro 
pean plane. Starting from the Slovenian  repre 
sentations of the willow, M. Mencej comes to the 
general Slavicmythologem on the axis mundi. A. 
B. Moroz considers symbolism of the apple tree 
in "qeen’s“ songs and Russian wedding folklore. 
A.  A.  Plotnikova  analyzes  some  fruits  in  the 
symbolism of birth and death. B. Sikimić deals 
with  the  erotic  connotations of  the  fruit  names 
in riddles. D. Ajdačić covers the magic tree m 
otif  in  the Balkan Slav lore, especially dealing 
with  their pagan and Christianized level. A. R 
adin  writes  about  the  antropoeic  function  of 
plants  against  vampires.  M.  Bjeletić  did  res 
earch  into  the  relationship between phytonymy 
and  kin  terminology  in  both  directions.  Lj.  R 
adenković  gives  a  summary  account  of  the 
plants as symbolic elements of the Slavic cosm 
ology. 

37. Цигане мој (Роми у Војводини), књ. XI 
II, Едиција историја пољопривреде, салаша и 
села, Културноисторијско друштво ПЧЕСА, 

Cigane  moj  (Romi  u  Vojvodini),  Vol.  13, 
Edicija istorija poljoprivrede, salaša i sela, Kul 
turnoistorijsko  društvo  PČESA,  Novi  Sad  –
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Нови Сад – Кикинда 1997, 896 стр. илустра 
ције, географски регистар. 

Да  ли  познајемо  Цигане  односно  Роме 
како они себе називају? На ово питање су по 
кушали да одговоре око двестотине аутора у 
овој  монографији.  У  зборнику  је  садржано 
седам поглавља која се односе на Роме: Есе 
ји и...Роми у  војвођанским насељима, Приче 
о  Ромима,  Свирци,  Рани  радови,  Шаљива 
казивања о Ромима... У првом поглављу по 
знати  уметници  пишу  своје прозне  записе и 
сећања  о  сусретима  са  Ромима  (Ј. Ћирилов, 
Р. и Д. Попов, С. Раичковић и др.). Научно 
стручни радови о Циганима обухватају теме 
из области историје, етнологије, културе (М. 
Барјактаревић,  П.  Шерер,  Андраши,  Ј.  Пе 
шикан, М. Босић ...). О антропогеографским 
обележјима  циганске  популације  у Војводи 
ни  и  њиховим  обичајима  писали  су  поред 
осталих: Чакан И., С. Кресоја, Дивац. З., М. 
Радовановић.  Представљене  су  и  приче  из 
живота Рома. Музички фолклор код Рома је 
посебно обрађен у око педесет радова. Ту се 
убрајају и српске, словачке и мађарске песме 
о  Ромима.  Прилог  у  Зборнику  су  радови 
школске деце о Циганима. Анегдоте, вицеви, 
шаљиве приче као део усменог стваралаштва 
код Рома су посебно обрађени у двадесет че 
тири текста. Између искуства,  емоција и  са 
знања ова монографија покреће и питања ху 
манизације међуљудских односа. 

Kikinda 1997, 896 pp., illustrations, geographi 
cal index. 

Do we know Gypsies, or Romas, as they call 
themselves?  Around  two  hundred  contributors 
have tried to answer this questions in this mono 
graph. The book has seven chapters dealing with 
the  Romas: Essays  and...  Romas  in  Vojvodina 
communities, Stories about the Romas, Players, 
Early works, Funny stories about Romas... In the 
first chapter, our famous artists write their prose 
and remember meetingRomas (J. Ćirilov, R. and 
D. Popov, S. Raičković,  and others). Scholarly 
and scientific works about Romas deal with the 
mes from history, ethnology, culture (M. Barjak 
tarević, P. Sherer, Andraši, J. Pešikan, M. Bosić, 
etc.). The following contributors were among the 
ones  that wrote  about  the  anthropogeographic 
characteristics of the Gypsypopulation in Vojvo 
dina and their customs: I. Čakan, S. Kresoja, Z. 
Divac, andMilj. Radovanović. This book also in 
cludes stories from the lives of the individual Ro 
mas. Roma musical folklore has been dealt with 
in around 50 articles. Included here are also Ser 
bian, Slovak, and Hungarian songs about the Ro 
mas. There are also contributions of school chil 
dren  about  the  Romas.  Anecdotes,  jokes,  and 
funny stories as part of the Roma oral creativity 
have been dealt with in 24 articles. Between 
experience, emotions, and knowledge, this mo 
nograph  also  initiates  issues  related  to  the hu 
manization of interpersonal relations. 

1997. 

38.  Етнички  и  етнокултурни  контакти 
у Панонскокарпатском простору, посебна  
издања  књ.  42,  Етнографски  институт 
САНУ, Београд 1997, 142 стр. summaries. 

Мултиетничка  средина  представља  иза 
зован и важан пункт етнолошких истражива 
ња. Вишегодишња истраживања области Па 
нонске низије, проблема етничких мањина и 
културних  контаката,  су  теме  у  оквиру  про 
јекта  Етнографског  института  у  Београду. 
Већина радова у Зборнику обрађују ове теме. 
Н.  Пантелић  разматра  опште  одлике  етно 
културних  контаката  у  панонскокарпатској 
области. Д. Дрљача на конкретном примеру 
анализира  српскорумунско  коло  у Карпати 
ма. М.  Радовановић  разматра процесе  соци 

1997. 

Ethnic  and  Ethnocultural Contacts  in  the 
PannonianCarpathian Area, Ethnographical Institute 
SASA,  (Special  editions,  Vol.  42),  Beograd 
1997, 142 pp., summaries. 

A multiethnic environment is a challenging 
and  important  point  for  ethnological  research. 
Multiyear research of the Panonia plain areas, 
problems of ethnic minorities and cultural con 
tacts, are themes within the project of the Belgra 
de Ethnographic Institute. Most  articles  in  this 
book are devoted to this subject. N. Pantelić con 
siders  general  characteristics  of  ethnocultural 
contacts in the PanoniaKarpati region. D. Drlja 
ča analyzes on the specific example a SerbRo 
manian dance (kolo) in Karpati. M. Radovanović 
considers processes of social integration, taking
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јалне  интеграције  на  примеру  три  насеља  у 
Бачкој. Д. Николић излаже резултате истра 
живања у Бачком Добром Пољу с обзиром на 
динарске и панонске културне елементе. Од 
лике  обичаја  из  животног  циклуса  Срба  у 
Војводини  тема  су  рада  М.  Босић.  Питање 
билингвизма  код  омладине  у  Источној  Бач 
кој  обрађује  Б. Жикић. О  српскомађарским 
браковима  у  Будимпешти  и  околини  пише 
М.  Прелић. М. ЛукићКрстановић  и М. Па 
вловић  у  радовима  износе  резултате  истра 
живања  српске  мањине  у  Батањи  (источна 
Мађарска),  посебно  питања  етничког  иден 
титета  и  усмених  предања.  „Маџарска  гро 
бља“ у предањима Подунавља и Посавине су 
тема  рада  М.  Нишкановића.  Породицу  и 
сродничке  односе  истражује  З.  Ивановић  с 
посебним освртом на проблеме забране бра 
ка са афиналним сродницима. З. Дивац пише 
о припремама младих за брачни живот у се 
лима  североисточне  Србије.  У  основи  кон 
кретних тема Зборника су суштинска питања 
људских односа и веза. 

as an example three hamlets in Bačka. D. Nikolić 
dealt with  the  results  of her research in Bačko 
Dobro Polje, which takes  into account both the 
Dinaric and the Panonian cultural elements. M. 
Bosić wrote about the characteristics of the life 
cycle rituals of the Vojvodina Serbs. B. Žikić de 
alt with the bilingualismon the issue of the young 
at East Bačka. M. Prelić writes about the Serb 
Hungarian marriages  in  and  around  Budapest. 
The  contributions  of M.  LukićKrstanović  and 
M. Pavlović  include  the  results  of  the study of 
the  Serb  minority  in  Bottonya  (Eastern  Hun 
gary), particularly dealing with the issues of et 
hnic  identity between reality and myth. M. Ni 
škanović  wrote  about  the  occurrence  of  „Hun 
garian graveyards“ in the lore of the Podunavlje 
and  Posavina  regions.  Z.  Ivanović wrote  about 
the  family  and  kinship  relations,  with  special 
attention  paid  to  the  problems  of  the  prohibi 
tion of marriage with  the  affinal kin. Z. Divac 
wrote about the preparation of the young for the 
marital  life  in the villages of Northeastern Ser 
bia. The essential issues of human relations and 
connections  are  at  the  core  of  all  the  concrete 
themes. 

39. Етнокултуролошки  зборник  за про 
учавање културе источне Србије и суседних 
области,  књ.  III,  Етнокултуролошка  радио 
ница  – Сврљиг, Сврљиг 1997, 328 стр. илу 
страције, хроника, summaries. 

Зборник је посвећен 50. годишњици Етно 
графског института САНУ који је и био орга 
низатор III. међународног научног скупаЕтно 
културолошке радионице у Сврљигу. У Збор 
нику је објављено 45 радова стручњака посве 
ћених темиПрирода у обичајима и веровањи 
ма. Радови су подељени учетири тематске це 
лине: 1. Културолошки и хуманистички зна 
чај природе у народним обичајима и верова 
њима (Н. Пантелић, Р. Иванова, Д. Николић, 
М.  Беновска,  Б.  Јовановић,  М.  Барјактаро 
вић...), 2. Небеска тела, земља, вода, камен и 
демонска бића у обичајима и веровањима (А. 
Плотникова, Љ. Раденковић, П. Ес Дурлић, Т. 
Вразиноскиидр.), 3.Животињски свету оби 
чајима и веровањима  (Н. Павковић, П. Хри 
стов, А. Мороз, Л. Ђаповић...). 4. Биљни свет 
у  обичајима  и  веровањима. Природа  у фол 
клору и језику (Љ. Рајковић, Н. Богдановић, В. 
Петреска, Г. Живковић, Ж. Ромелић, В. Мар 

Ethnocultural annals,  for  the Study of  the 
Culture of Eastern Serbia and the Neighbouring 
Regions, Vol.  3, Etnokulturološka  radionica – 
Svrljig,  Svrljig  1997,  328  pp.,  illustrations, 
chronicle, summaries. 

This volume is dedicated to the 50year an 
niversary  of  the  Ethnographic  Institute  of  SA 
SA, which was the organizer of the 3 rd  interna 
tional scientific meeting of the Ethnoculturolo 
gical  Workshop  in  Svrljig.  The  book  contains 
45  articles  of  the  experts,  dedicated  to  the  su 
bject of Nature in rituals and beliefs. The artic 
les are divided in four sections: I. Culturologi 
cal and humanistic importance of nature in po 
pular rituals and beliefs (N. Pantelić, R. Ivano 
va, D. Nikolić, M. Benovska, B. Jovanović, M. 
Barjaktarović...),  II.  Heavenly  objects,  earth, 
water,  stone,  and  demonic  creatures  in  rituals 
and  beliefs  (A.  Plotnikova,  Lj.  Radenković,  P. 
Es Durlić, T. Vrazinoski...), III. Animal world in 
rituals and beliefs (N. Pavković, P. Hristov, A. 
Moroz, L.  Đapović...),  and  IV.  Plant  world  in 
rituals and beliefs, Nature in  folklore and lan 
guage  (Lj. Rajković, N. Bogdanović, V. Petre 
ska, G. Živković, Z. Romelić, V. Marjanović..).
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јановић...). Овај Зборник има интердисципли 
нарни карактер, јер су осим етнолога присут 
ни и аутори других профила – фолклористи, 
социолози,  лингвисти  и  др.  У  радовима  су 
презентирани  емпиријски  резултати  и  тео 
ријскометодолошки приступи. Прилог Збор 
нику  је  и  теренска  грађа  која  је  сакупљена 
током  симпозијума  од  стране  учесника  у 
околним селима Сврљига. 

This volume has an  interdisciplinary character, 
since, besides ethnologists, among the contribu 
tors  are  folklorists,  sociologists,  linguists,  and 
scholars  from other disciplines. Both the empi 
rical results and theoretical and methodological 
approaches  are  presented  in  the  contributions. 
The  volume  also  includes  the  ethnographic  fi 
eld material, collected by the participants in the 
villages around Svrljig, during the symposium. 

40.  Кодови  словенских култура, часопис 
за  словенске фолклористике и  етнолингви 
стике, бр. 2, Клио, Београд, 1997, summaries. 

Тема  ове  свеске  часописа  су  представе 
словенских народа о храни и пићу. Назначује 
мо прву групу радова посвећену симболици и 
функцијама хране и пића у обредима балкан 
ских и источних Словена укалендарским пра 
зницима, обичајима оживотном циклусу, уве 
ровањима о исхрани митских бића (А. Плот 
никова, М. Ваљенцова, И. Седакова, Т. Вука 
новић, Љ. Ристески, Т. Агапкина, В. и Т. Зај 
ковски). У другој групи су радови аутора по 
свећених  храни  у  фолклорним  текстовима: 
бајкама  и  приповеткама,  дечијем фолклору, 
басмама и ругалицама  (М. Кропеј, М. Дете 
лић, Б. Сикимић, Д. Ајдачић). А. Лома разма 
тра  етноним Венеди  као „дрвоједи“ везујући 
га  са  Херодотовим  Будинима  који  се  хране 
шишаркама. Два рада супосвећена пићима (Ј. 
ВлајићПоповићи А. Топорков). 

Codes of  the  Slav  Cultures:  A  Review  for 
Slavic  Folklore  and  EthnoLinguistics,  No.  2, 
Klio, Beograd, 1997, summaries. 

The main theme of this issue are Slavic re 
presentations  of  food  and  drink.  We  note  the 
first group of articles devoted to the symbolism 
and functions of food and drink in the rituals of 
Balkan and Eastern Slavs in calendar festivals, 
life  cycle  rituals,  beliefs  on  the  feeding  habits 
of  mythical  creatures  (A.  Plotnikova,  M.  Va 
ljencova, I. Sedakova, T. Vukanović, Lj. Riste 
ski, T. Agapkina, V.  and T. Zajkovski).  In  the 
second group, there are works about food in fol 
klore  texts:  fairy  tales  and  novelettes,  chil 
dren’s  folklore,  chants  and mocking songs (M. 
Kropej, M. Detelić, B. Sikimić, D. Ajdačić). A. 
Loma  discusses  ethnonym  Venedi  as  „tree 
eaters,"  connecting  it  to  the  Herodotus’s  Bu 
dins, who  feed on galls. There are  two articles 
on drinks (J. VlajićPopović ad A. Toporkov). 

41.  Музеј  Војводине,  Стална  поставка 
водич, Музеј Војводине, Нови Сад 1997, 393 
стр, илустрације. 

Музеј  у  Војводини  поставио  је  сталну 
изложбу 1990. године са преко 4000 предме 
та који су приказани у обимном Водичу. Во 
дич садржи историјски преглед војвођанског 
простора  од  праисторије  до  20.  века,  као  и 
цивилизацијска  достигнућа  људи  који  су 
живели  на  тим  просторима  у  распону  од 
осам хиљада година. Водич је подељен у три 
тематске целине: археологија, историја и ет 
нологија.  Одељак  о  етнологији  обухвата: 
увод  (Д. Антонијевић), народну архитектуру 
(М.  Бански), пољопривреду  (И. Чакан),  тка 
ње  (Б.  Идвореан  Стефановић),  ћилиме  (М. 
Малуцков),  уређење  куће  (М.  Бански),  оби 
чаје  (В. Марјановић)  и  народну  ношњу  (М. 
Малуцков).  Водич  је  публикован  паралелно 

Museum in Vojvodina, Permanent Exhibiti 
on  –  Guide,  Museum  in  Vojvodina, Novi  Sad 
1997, 393 pp., illustrations. 

The  Museum  of  Vojvodina  has  set  up  its 
permanent  exhibition in 1990, with over 4,000 
objects, showed at this large Guide. The Guide 
speaks  of  the  past  of  Vojvodina,  from  prehi 
story, all the way to the 20 th century, as well as 
about  the civilizational achievements of people 
who lived in this area in the last 8,000 years. It 
is divided into three thematic sections: archaeo 
logy, history, and ethnology. The ethnology sec 
tion  includes:  Introduction  (D.  Antonijević), 
folk  architecture  (M.  Banski),  agriculture  (I. 
Čakan), weaving (B. Idvorean Stefanović), rugs 
(M.  Maluckov),  interior  decoration  (M.  Ban 
ski),  customs  and  rituals  (V. Marjanović),  and 
folk costumes (M. Maluckov). The Guide is pu 
blished  bilingually,  in  both  Serbian  and  En



Мирослава ЛукићКрстановић 272 

на српском и енглеском језику.  glish. 

42.  О  студентима  и  другим  демонима, 
Етнографија  студентског  протеста 
1996/97, Зборник радова студената етнологи 
је и антропологије Филозофског факултета у 
Београду,  (приред.  Г.  Горуновић  и  И.  Ер 
деи),  Филозофски  факултет  Универзитета  у 
Београду, Београд, 1997, 176 стр. библиогра 
фије, фотографије, summaries. 

Протестна  свакодневица  или  Студенски 
протести  1996/1997  је  тема  истраживања 
студената  етнологије  и  антропологије  као  и 
њихових асистената. Све  је било пред њима 
и део њих: протестни ритуали, комуникациј 
ски и симболични системи, протестна тради 
ција  у  настајању...Искуство,  знање  и  истра 
живачка  мобилност  допринели  су  стварању 
обимног  материјала  који  је  послужио  за  ту 
мачење проблема у научном дискурсу. У по 
глављу  Стратегије  и  организације  Проте 
ста, анализирана је формална и неформална 
институционализација  Протеста  (В.  Рибић, 
М.  Вукановић,  Ј.  Ерчић).  У  одељку Симбо 
лизација, ритуализација, театрализација су 
заступљени  радови  у  којима  су  обрађене 
симболичке  интеракције,  ритуални  процеси, 
говор симбола  (П. Декић, Н. Стојановић, В. 
Маџоски,  Л.  Давид,  И.  Благојевић, В.  Гајо 
вић). Радови у поглављу Криза и/или катар 
за  указују  на  посебан вид ишчитавања Про 
теста на путу ка  „индивидуалном остварењу 
и  колективном  сазревању“  (В. Максимовић, 
М. Смиљанић, М. Миленковић). 

On  Students  and  Other  Demons:  Ethno 
graphy of  the Student Protest of 1996/1997, A 
collection of essays by the students of ethnology 
and  anthropology of  the Faculty of Philosophy, 
Belgrade (edited by G. Gorunović and I. Erdei), 
Faculty  of  Philosophy,  University  in  Beograd, 
Beograd,  1997, 176 pp.,  bibliography,  illustra 
tions, summaries. 

Everyday  events  at  the protests  or  the Stu 
dent protest of 1996/1997 are  the  theme of  the 
research conducted by ethnology and anthropo 
logy  students,  as  well  as  their  tutors. 
Everything  was  in  front  of  them  and  part  of 
them:  protest  rituals,  communication  and 
symbolic systems, emerging protest  tradition… 
Experience,  knowledge  and  research  mobility 
contributed  to  the  creation  of  a  large  body  of 
material, which  provided  a  basis  for  the  inter 
pretation  of problems  in  the  scientific discour 
se. In the chapter entitled „Strategies and orga 
nizations of the Protest," a formal and informal 
institutionalization  of  the  protest  is  analyzed 
(V. Ribić, M. Vukanović, J. Erčić). The chapter 
„Symbolization,  ritualization,  theatralization“ 
includes articles dealing with symbolic interac 
tions,  ritual  processes,  language  of  symbols… 
(P. Dekić, N. Stojanović, V. Madžoski, L. Da 
vid,  I.  Blagojević, V. Gajović). Articles  in  the 
chapter „Crisis and/or catharsis“ point to a spe 
cial  form  of  reading  of  the  protest  on  the way 
towards  a  „collective  realization and collective 
maturing“  (V.  Maksimović,  M.  Smiljanić,  M. 
Milenković). 

43.  Споменица  Етнографског  институ 
та 1947 – 1997., САНУ, Етнографски инсти 
тут, Београд, 1997, 137 стр., илустрације, ин 
декс аутора 

У уводном општем осврту директора Ин 
ститута  Н.  Пантелића  садржан  је  историјат 
истраживачке делатности Института. Затим, 
следе прилози о појединим делатностима и то: 
Теренска  истраживања  (Д. Николић), Пре 
давања, трибине и саветовања, (Д. Дрљача), 
Рад на проучавању миграција из Србије и на 
ших националних мањина у суседним земља 
ма (М. Прелић).Видовимеђународнесарадње 
(З. Дивац). Следи хронолошки спсисак сарад 
ника (Б. Влаховић). На крају је дата Библио 

Commemorative  volume  of  the  Ethnograp 
hic Institute 1947 – 1997., SASA, Ethnographic 
Institute, Belgrade, 1997, 137 pages,  illustrati 
ons, index of authors. 

The introduction, written by the director of 
the  Institute,  N.  Pantelić,  gives  the  history  of 
research  activities  of  the  Institute.  Then,  the 
following texts on different fields are given: Si 
te  researches  (D.  Nikolić),  Lectures,  forums 
and conferences (D. Drljača), Elaboration of re 
searches of migrations  in Serbia and our natio 
nal  minorities  in  neighboring  countries  (M. 
Prelić),  Forms  of  the  international  cooperation 
(Z. Divac), followed by the chronological list of 
associates  (B.  Vlahović).  At  the  end,  there  is
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графија 1947 –1997. (М. Ивановић –Бариши 
ић иА. Јанковић). 

the Bibliography 1947 – 1997 (M. IvanovićBa 
rišić and A. Janković). 

44.  Гласник  Етнографског  института 
САНУ,  књ.  46,  Етнографски  институт,  Бео 
град, 1997, 309 стр. 

Овај број Гласника је посвећен педесето 
годишњици рада Етнографског института. О 
јубилеју Института су писали О. Благојевић, 
Драгос.  Антонијевић  и Н. Пантелић.  Значај 
дела Б. Дробњаковића у етнологији је обради 
ла М. Јовановић. П. Влаховић је писао о ет 
ничким процесима по делима Ј. Ердељанови 
ћа. О лику лекара Р. Симоновића је писао М. 
Васовић. Савремени брачнопородични одно 
си у земљама Европе суанализираниурадуМ. 
Кашубе  (Москва).  К.  Касер  и  Џ.  Халперн 
(САД) су у оквиру историјског и антрополо 
шког приступа, изнели резултате истражива 
ња породице на Балкану. Р. Попов анализира 
календарске  персонификације  Свете  Јелене 
код  Бугара.  Миљ.  Радовановић  је  писала  о 
прекоморским  миграцијама  становништва 
Средачке Жупе. О варошици Подградац уАл 
банији прилог је дао Ј. Трифуновски. Пример 
једне продичне задруге је тумачио М. Барјак 
таровић. Однос етничке и религијске припад 
ности уисељеничкој средини је обрађенураду 
М. Павловић. Феномен масовних окупљања у 
теоријском  дискурсу  је  обрадила М. Лукић 
Крстановић. Свети Сава као културни херој у 
усменим предањима Срба из БиХ је тема рада 
Б. Жикића. Како се жена одупире традицио 
нално подређеној улози при склапањубрака је 
обрадила Л. Ђаповић. Анегдоте у ерском ме 
наталитету су тема рада Д. Николић. Религиј 
ски мотиви у политичком фолклору је анали 
зирао И. Чоловић. Новокомпоновану музику 
на линији традиције и савремености је обра 
дила С.  ЗлатановићЦветковић.  Душтвени и 
историјски узроцифеномена дијете каомасов 
не женске неурозе су тема рада М. Малеше 
вић. О изворима за проучавање породице ко 
лониста насељених у Бајмоку прилог је дао Б. 
Ћупурдија. Народни обичаји у Згарачу (Црна 
Гора) су обрађени у радуЂ. Драговић. Библи 
ографију радова из етнологије, антропологије 
и  фолклористике  је  обрадила М. ЛукићКр 
становић. 

Bulletin of the Ethnographical Institute, vol. 
46,  Ethnographic  Institute  SASA,  Beograd, 
1997, 309 pp. 
This volume of the Bulletin  is dedicated to the 
50 th anniversary of the Ethnographic Institute. O. 
Blagojević, Dragos. Antonijević and N. Pantelić 
wrote about this jubilee of the Institute. The im 
portance of works of B. Drobnjaković for the et 
hnologywas elaborated byM. Jovanović. P. Vla 
hović wrote about ethnical processes in works of 
J. Erdeljanović. M. Vasovićwrote about the figu 
re of the doctor R. Simonović. Contemporaryma 
trimonial  and  family relationships  in European 
countries were analyzed in the work of M. Kas 
huba  (Moscow).  K.  Kaser  and  M.  J.  Halpern 
(USA) gave the results of the researches of fami 
lies in the Balkanswithin the frame of the histori 
cal  and  anthropological  approach.  R.  Popov 
analyzed calendar personifications of Saint He 
len in Bulgaria. Milj. Radovanović wrote about 
overseas migrations of population fromSredačka 
Župa.  The  burg  of  Podgradac  in  Albania  was 
analyzed by J. Trifunovski. The example of one 
extended family group was explained byM. Bar 
jaktarović.  The  relations  between  the  ethnical 
and religious belonging in  the emigration were 
elaborated in the work of M. Pavlović. The phe 
nomenon of massive gatherings within the theo 
retical approach is elaborated byM. LukićKrsta 
nović. The figure ofSaint Sava as the cultural he 
ro  in  oral  tradition  of  Serbs  from  Bosnia  and 
Herzegovina  is  the subject of the work of B. Ži 
kić. D. Antonijević analyses „the revenge of Ko 
sovo“ and „invocation ofMiloš" as the revival of 
national mythems within the political context. L. 
Đapović treated the subject of women’s traditio 
nal resistance to the inferior role in marriage ar 
rangements. The subject of the work of D. Niko 
lićwere anecdotes from the mentalityof Eras (in 
habitants of the area around the town of Užice). 
Religious motives in the political folklore were 
analyzed by I. Čolović. Themodern folkmusicon 
the line between the tradition and the contempo 
rary was elaborated by S. ZlatanovićCvetković. 
Social and historical causes of the phenomenon 
of the diet as the massive female neurosis is the 
subject of the work ofM. Malešević. B. Ćupurdi 
ja wrote about sources for the  researches on  fa
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milies of colonists in Bajmok. National customs 
in Zagarač (Montenegro) were elaborated in the 
work  of  Đ.  Dragović.  The  bibliography  of 
works from the field of ethnology, anthropology 
and folklore tradition was elaborated by M. Lu 
kićKrstanović.
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