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Т а т о м и р В у к а н о в и ћ, Дреница – Друга српска Света гора, Музеј у Приштини и 
Народна универзитетска библиотека у Приштини, 1998, 1172+3 карте, 13 слика 

Монографија о Дреници је дело настало на основу ауторових теренских истраживања 
обављених од 1934 до 1937. у 99 насеља тога предела. Она садржи јединствену грађу и раз 
матрања о сваком насељу и пореклу његовог становништва, о друштвеном устројству поро 
дице, рода и сеоске заједнице, као и о животу и обичајима оновременог дреничког станов 
ништва и то: Срба старинаца, Срба и Црногораца колониста, Арбанаса – како су се у оно 
време називали и малобројне групе Цигана (Рома). Разматрања о Дреници у старије доба 
заснивају се на писаним изворима, почевши од српског средњовековног периода, преко по 
датака о становништву Дренице у 55 насеља забележених у турском катастарском попису 
средине XV века до записа и натписа, као и путописне грађе из XIX века. 

У обликовању монографије о Дреници Вукановић се с дубоким разлогом определио да 
све антропогеографске и етнолошке појаве и проблеме разматра полазећи од етничке при 
падности становништва. Тако,  у поглављу о Србима дат  је пре  свега историјскогеограф 
ски, историјскодемографски и културноисторијски приказ насеља и становништва крајем 
средњег века за 55 дреничких насеља са 1900 кућа према подацима у турском катастарском 
попису из 1455. Од наведеног броја кућа, српских домова било је 1873, влашких 10, арбана 
шких 10, уз то четири јерменске и три грчке куће. Преглед по насељима на основу тога по 
писа обухвата више од половине данашњих дреничких села које је аутор идентификовао и 
поред неких промена у називима. Културноисторијске споменике тога времена у Дреници 
представљају пет пописаних цркава и 12 манастира о којима су забележена и усмена преда 
ња и култови. У поарбанашеним српским топонимима с траговима црквеног имена забеле 
женим  у 37 дреничких насеља,  аутор види споменичко наслеђе српских средњовековних 
православних култова сачуваних до нашега века у топонимији дреничких Албанаца. 

Катастарски попис из 1455. послужио је аутору да сачини осврт на социјалну структу 
ру, феуде и поседнике у Дреници, сродничке називе и антропонимију средњовековних Ср 
ба. Каква  је била историјска судбина дреничких Срба старинаца који се пред насиљима у 
време турске окупације нису иселили, види се у одељку о процесима поарбанашавања Срба 
уз посредовање исламизације. 

Етничке одлике Срба  старинаца у Дреници  уочи Другог светског рата  садржане  су  у 
разматрањима о друштвеним и породичним односима, крсној слави, календарским празни 
цима, култовима, веровањима итд. Завршни део о дреничким Србима даје преглед колони 
зације Срба и Црногораца у периоду од 1919 до 1934, такође проблем прилагођавања коло 
ниста као и њихове злехуде судбине у ратном периоду после њега. 

У одељку о Албанцима, систематизована теренска грађа о њиховом пореклу дала је ис 
црпну слику пре свега о процесима њиховог досељавања у Дреницу од XVII века па до пр 
вих деценија XX века. Тиме је дата и општа слика миграција и етничких процеса у току ве 
кова турске владавине на тим просторима, као и после ослобођења јужних српских крајева 
1912. Уз податке о броју албанских родова и кућа назначених именима и фисном припад
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ношћу, приказани суи токовињиховог досељавањаизАлбаније,Метохије, Подриме, Косова, 
Лаба, из Црне Горе, Грчке и из непознатог краја. Процес поарбанашавања Срба приказан је 
управо на основу забележене традиције код самих неких арбанашких родова српског поре 
кла, али и других родова којима је то било познато, јер ови први су нерадо о томе говорили. 

Етнолошка разматрања о дреничким Арбанасима обухватила су приказ њиховог патри 
јархалног друштвеног устројства, фис, род (котило), сродничких задруга, и вирџина; сеоске 
заједнице, колективне  својине, правних обичаја, материјалне културе и обичаја животног 
циклуса, такође веровања у митска бића итд. У склопу ових разматрања указано је на неке 
хришћанске прежитке у обичајима и веровањима дреничких Арбанаса, такође на србизме у 
њиховом говору. 

Дренички Цигани (Роми), њихово порекло и досељавање, број родова и кућа, као и њи 
хови обичаји и веровања приказани су  у  трећем одељку монографије. То су: најбројнији 
православни Цигани Раденовци разуђеног рода, као и две групе муслиманских Цигана Ма 
ђупа и Габеља. 

Посебни део монографије садржи систематизовану документарну грађу о сваком насе 
љу и пореклу његовог становништва, приказани су родови по пореклу, према месту и вре 
мену досељавања, као и фисној припадности. Чињенични материјал о колонистичким насе 
љима Срба и Црногораца приказаним у овом свеукупном пресеку антропогеографског и де 
мографског стања у Дреници је за потоње доба изузетан историјски извор. 

Из изложеног се види да је монографија Дренице уједно студија о "етнографским про 
цесима и смени становништва" на нашим просторима, на које је Јован Цвијић указао почет 
ком нашега века и  означио као  "најтежи проблем, особито  у  испитивањима у пределима 
Косова и Метохије", наслућујући да су "дренички Арнаути – знатним делом српског поре 
кла". Ова Цвијићева претпоставка у потпуности се потврдила егзактним материјалом у Ву 
кановићевој монографији Дренице. 

Миљана РАДОВАНОВИЋ 

Миодраг  Поповић, Видовдан и часни крст: Оглед из књижевне археологије, треће, 
прегледано издање; Библиотека XX век, Београд, 1998, 266 стр. 

"Видовдан  и  часни  крст"  представља  анализу  настанка  косовске  легенде  и  њеног 
претварања, временом, умит санационалистичкимкарактером.Насамомпочеткуових "огле 
да из књижевне археологије" аутор даје подужи списак писаних извора на које се позива у 
свом истраживању: слова, летописи и похвале настале у српском културном миљеу, житија 
кнеза Лазара, турске хронике, хришћански, односно католички извори, путописи и истори 
је, те најпосле, народне песме. Нека од ових дела настала су непосредно после битке, кра 
јем 14. и почетком 15. века, док је већина каснијег датума. 

Оно што је дато још у тим раним изворима, и што ће касније ући у легенду, јесу: херој 
ски чин косовских јунака који су изабрали да радије умру на бојном пољу него да срамно 
живе у ропству, мученичка смрт хришћанског витеза кнеза Лазара и његова чувена дилема 
о "царству земаљском и царству небеском", Муратова погибија, Турци и зло које се надне 
ло над српским народом. Убрзо после битке створен је и Лазарев култ у српској православ 
ној цркви. Али, оно чега нема у српским изворима, и то све до почетка 18. века, јесте помен 
о Милошу Обилићу. Једна од кључних личности касније насталог косовског мита није била 
позната српском народу! Тако, аутор отвара проблем Милоша Обилића, и у већем делу тек 
ста на почетку књиге исцрпно разматра настанак култа овог епског јунака. Закључак до ко 
га долази био би следећи:  српском народу под Турцима Милош није био познат нити се 
помиње као Муратов убица, а још мање слави као такав, будући да историјске и политичке 
прилике  српског  народа  (испрва  у  вазалном  а  касније  у сасвим  потчињеном  положају)  у 
Отоманском царству нису томе погодовале; помињу га, међутим, неки турски извори, као 
каурина који убија султана, али аутор верује да томе може бити разлог жеља Турака да не 
како  оправдају,  по  свему  судећи,  сумњиву  и  срамну  смрт  њиховог  владара.  Помиње  га,
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истина, и учени Константин Филозоф у "Житију деспота Стефана Лазаревића", али не под 
именом, већ као "неког веома благородног". Међутим, српска историографија никада није 
успела  да  идентификује Милоша међу  средњовековном  српском  властелом, што  на  неки 
начин доводи у сумњу његов подвиг као историјску чињеницу. Осим код турских хронича 
ра, Милош ће се, ипак, јавити у улози понизног и верног витеза, решеног да за одбрану ве 
ре херојски умре и тиме се оправда од клевете, тек у песмама и писаним изворима у запад 
ним крајевима наше земље! 

Са том спознајом, аутор отвара ново поглавље књиге у коме подробно разматра пут ко 
совске песме и легенде на Запад, њен развој у католичком окружењу и повратак назад у за 
вичај током 18. века. Међу најзначајнијим западним писцима, који су допринели ширењу 
легенде, аутор помиње Мавра Орбина и Бенедикта Курипечића. Ту, дакле, на Западу, раз 
вијале су се и косовске витешке песме, познате као бугарштице. Изузетно важна чињеница, 
коју Миодраг Поповић у својој књизи обелодањује, јесте да је у дугом временском перио 
ду, од 15. до 18. века, управо католички свет, а не српски народ у Турској, био тај који се 
борио против ширења ислама и Отоманске империје, и као такав имао и мотив и разлоге да 
негује косовски култ међу српским избеглицама, граничарима, хајдуцима и ускоцима који 
су живели на територији Млетачке Републике и Аустроугарске. 

У другој половини 17. века легенда је била позната у Црној Гори, посебно у Боки Ко 
торској где је настао један од два, за Србе, најзначајнија извора косовског мита. То је пера 
штански "Бој на Косову", драмски спев написан у барокном стилу. Сасвим сличан рукопис, 
настао под његовим утицајем, али већ сасвим у српском, православном духу, била је "При 
ча о Косовском боју" коју је почетком 18. века написао непознати сремски калуђер у мана 
стиру Врднику. Тек од тада оживеће поново косовска легенда међу православним Србима у 
Аустроугарској, како међу граничарима тако и у круговима гражданскоклерикалне класе 
која ће популарисати ову легенду, да би се потом она пренела и у  сâму Србију. Томе је, 
опет, допринео посебан стицај историјских и политичких прилика јер ће се, од средине 18. 
века, Срби  из  Турске  активније  укључити  у  ратове  које  је Аустроугарска  водила  против 
Османлија и самим тим, у песмама и предањима, потражити херојске узоре за своју ослобо 
дилачку борбу. У тим рукописима јавиће се лик и име Милоша Обилића. Али, права рене 
санса косовске легенде и учвршћивање неких митских мотива догодиће се у Србији током 
19. века под утицајем народних устаничких певача, када ће косовски мит у десетерачким 
песмама продрети у широке слојеве народа, и у делима српских романтичара. 

Миодраг Поповић истиче двослојност косовске легенде. Један ниво чини црквени, мар 
тирски култ посвећеног кнезаЛазара ињегових витезова, адругимитскопаганска, ратничка и 
осветничка компонента оличена уВидовданскомкултуиМилошуОбилићу. У том смислу, он 
анализира неколико важних момената из циклуса косовских народних песама и прича, укоји 
ма до већег изражаја долази паганска карактеристика. То је мотив Белог Вида, српског херој 
ског родоначелника, бога светлости, обиљаирата, иВидовдана, празникапосвећеноговомбо 
жанствукаоданујуначког огледања, који јепадаонекако увремелетњег солстиција.Стицајем 
околности, датум Косовске битке поклопио се  са даном овог паганског празника на који, 
похришћањениа потом својој старој верипоново препуштени, Срби нису заборавили. Отуда 
следи и анализа Кнежеве вечере и чувеног разговора који се води између Лазара и Милоша, 
између хришћанства и оживљене паганске вере. Најзад, аутор разоткрива и мотив "часног 
крста" који такође садржи поменуту двослојност: хришћанског и народног крста, заправо 
крстоликог идола бога рата који ће се  јавити у Првом српском устанку, и такође као "кр 
сташ барјак" у косовским песмама које је Вук забележио од тадашњих певача. 

Накрајукњиге аутор посебну пажњу посвећује анализи друштвеног значаја који је има 
ла митизација косовске легенде. Пре свега, истиче стање духа које је владало међу Србима 
током 18. и почетком 19. века а које је било обележено плимом паганства и повратком мит 
ске свести. У таквим околностима, витешка легенда, која је стигла са Запада, у херојскопа 
тријархалној  средини  ускладила  се  са начином мишљења и певања те  средине. Косовски 
мит, истиче аутор, није настао одједном, стварао се вековима, а учврстио се у околностима
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када се будила национална  свест код Срба и  јачао отпор Турцима. Српски устанци су, по 
Поповићу, представљали "необичанисторијски тренутак укомесе новорађало уз асистенцију 
старе свести". "Из митских дубина, заједно са другим ирационалним сликама", обновило се и 
сећање на Видовдан, чији ће култ, као и култ "неосвећеног Косова", достићи врхунац са срп 
ским романтизмом 60их година прошлог века. "У знаку буђења народног духа, епоху у ко 
јој  живе,  романтичари  доживљавају  као  обнову  онога  што  је  некада  било,  као  ново 
рађање". Косовски мит добиће у 19. веку централно место у духовном животу српског на 
рода и постати саставни део његове идеологије. Боље него и један други мит, погодоваће 
националнополитичким идеалима тога доба. 

Процес митизације историјских догађаја наставио се, међутим, и у 20. веку. У "кума 
новској"  и  "посткумановској"  верзији  косовски  мит  је  добио  нове  димензије  и  значења: 
уместо мученика Лазара превагу ће однети Милош као архајски осветник Косова и "симбол 
мистичног национализма". "Косовски мит непосредно се укључивао у националну пропа 
ганду: од мита постајао је политичка стварност српског народа", закључује аутор. Оно што 
је започето у романтизму, наставиће, међутим, да буја до наших дана. 

Ова изванредна књига, која у Библиотеци XX век доживљава своје треће издање, и да 
нас има за читаоца несумњиву вредност и свежину. У годинама када се косовски мит не 
штедимице употребљава у политичке сврхе, добро је поново, или по први пут, прочитати 
ову књигу у којој се на студиозан, у документима утемељен начин објашњава генеза косов 
ске легенде, њена хришћанскопаганска двослојност, развојни пут и прерастање у национа 
листички, "видовдански мит" који меша историјску збиљу са митском причом. Потресно је 
сазнање да је аутор ове књиге, пре више од две деценије када је она први пут објављена, на 
говестио могући ток несрећних збивања ако српски народ злоупотреби поруке ове митске 
приче и допусти да њиме овлада њена осветничкопаганска компонента. Као трајно стање 
духа и политичка стварност, видовдански мит, по Миодрагу Поповићу, постаје потенцијал 
но опасан и кобан за модерну мисао и демократски дух коме би српски народ требало да 
тежи. То не значи, како аутор каже, анатемисање митског мишљења, већ позив на неопход 
ност заузимања критичког става у коме се мит схвата као поетска форма, а историја трети 
ра чињенично. За савременог човека, како нам аутор на крају књиге поручује, који не успе 
да се "ишчупа из псеудомитских и псеудоисторијских мрежа", видовдански мит може до 
нети "ново Косово: интелектуални и етички пораз". 

Драгана АНТОНИЈЕВИЋ 

Katherine   Verdery, What was  Socialism  and What Comes Next? Princeton University 
Press, Princeton, Neњ Yersey 1996. pp. 296 

Када је, раних седамдесетих година, дошло до отопљавања у односима између Варшав 
ског блока и чланица НАТО, а са тиме и до пораста интересовања (и могућности) на Западу 
за проучавање Источне Европе, Кетрин Вердери је међу првим америчким антрополозима 
кренула у авантуру теренског упознавања подручја иза "гвоздене завесе". 

С једне стране хладни рат, а с друге стране заинтересованост западне антропологије ис 
кључиво за далеке и примитивне културе, условили су да земље реалног социјализма, све 
до детанта, остану за америчке истраживаче само белина на карти, потпуно непозната тери 
торија: са изузетком Хамелових и Халпернових теренских радова, и то у Србији, крајем пе 
десетих година, других студија споља о Источној Европи није било. Зато је истраживање у 
Румунији, које је Вердери започела 1973. године, у много чему било пионирски подухват. 
За Румунију се определила, по сопственим речима, из сасвим практичних разлога: земљу у 
то  време  нису  потресали  социјални  немири,  а  влада  је  показивала  знаке  већег  отварања 
према свету и охрабривала долазак страних истраживача. 

Али  упркос политичкој вољи с обе  стране, њен рад  је од самог почетка био изложен 
бројним  препрекама  и  ограничењима,  проистеклим  из  претходне  хладноратовске  поделе 
света  на  два  супротстављена,  непријатељска  табора.  Стална  присмотра  тајне  полиције,
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ограниченост кретања и немогућност слободног избора истраживачких тема, само су неке 
од потешкоћа с којима се ауторка суочавала током свих својих боравака у Румунији у про 
текле  две  деценије.  С  друге  стране,  стратешки  значај  социјалистичког  света  за  америчку 
политику,  односно  подршка  оним  пројектима  који  су  доприносили  бољем  разумевању 
функционисања социјалистичких система, наметнули су потребу већег укључивања антро 
пологије у политичке теме. Тим преусмеравањем на проучавање тржишта, развојних пла 
нова, природе моћи у социјализму и сл. а у недостатку сопственог претходног дискурса о 
Источној  Европи,  антрополози  су  били  принуђени  да  се  у  формирању  слике  о  региону 
ослањају на концептуални програм политичких и економских наука. Ту значајну потешко 
ћу Кетрин Вердери  је превазишла успевши да  у  студирање проблема који не потичу ди 
ректно из интелектуалне традиције  антропологије унесе  антрополошку перспективу и да, 
изузетним осећањем за етнографски детаљ, прилагоди оптику истраживања сопственој ди 
сциплини. Не мање значајно је и то што ауторка све време има пуну свест о сопственој ис 
траживачкој позицији, о контексту из ког је дошла и коме припадајуњени теренски саговор 
ници. Управо захваљујући тој свести могла је да студирању проблема за који се определила 
приђе ослобођена стереотипних, пропагандистичких представа, као и идеализованих слика 
које су о социјализму неговали западни левичари. Због тога јој вреди "опростити" понешто 
американоцентрични став који занемарује чињеницу да је Источна Европа била проучавана 
и пре него што ју је Запад "открио", да је територија била непозната ипак само једном делу 
света, што литература у књизи на коју се Вердеријева позива недвосмислено потврђује. 

Устудијикоја јепреднамаауторкапосматрапромене урумунскомдруштвупослераспада 
социјализма, оноштосеразвија нарушевинамакоје супосле тог сломаостале.Мада јематери 
јалрумунски, то, какосâмакаже, нијекњигаоРумунији, већ јеонапослужилакаопримерзаје 
дан општији увид у природу социјалистичких режима совјетског типа с циљем бољег разу 
мевања последица које је за собом оставио тај облик владавине. Есеји од којих је књига са 
чињена настали су између 1988 – 1994. године, у периоду најбурнијих друштвених и поли 
тичких  промена. Сасвим  с  правом,  рекла  бих,  сматра  да  колапс  социјализма  представља 
много више од нестанка једног типа владавине. Година 1989. била је знак дубоких промена 
у савременом свету, које су се одразиле не само на совјетски блок већ и на темељне западне 
концепте и начин живота. У њиховој сржи је промена глобалне економије, која је оставила 
значајне последице на политичке организације, друштвене институције и системе значења. 
Расправе  о  садржају  појмова:  својина,  демократија,  грађанска  права,  упућују  на  потребу, 
каже Вердери, да се ти појмови поново размотре не само у односу на Источну Европу већ и 
у односу на западне контексте и теорије. 

Како  становништво  тог  дела  Европе  у  ствари  изводи  излазак  из  социјализма,  која  је 
права цена стварања  "слободних" тржишта и нових националних држава? Не открива ли 
убрзана трка за приватизацијом с посебном јасноћом сву суровост примитивног капитали 
зма, могућни разлог поновних изборних победа преименованих комунистичких партија у 
Пољској,  Мађарској,  Бугарској?  Истраживање  тих  питања  захтева  теоријски  утемељено 
разумевање система који се срушио, али исто тако и етнографски сензибилитет за поједи 
ности које су обележавале свакодневицу живота под тим режимима или које ничу у проце 
су њихове трансформације у нове форме. Прво од три велика одељка књиге посвећено је 
зато разматрању теоријског модела социјализма, који је ауторка сачинила на основу зајед 
ничких принципа на којима су ти системи изграђени, њихових "породичних сличности". То 
је заправо једно ретроактивно учење социјализма, не на специфично румунском примеру, 
већ на једном идеалном моделу, уочавање грешака у систему и "шавова" по којима је морао 
попуцати, али и његових позитивних страна. 

Анализа функционисања социјалистичких економија (централистичка привреда, неста 
шице роба, пословање с губицима и њихово покривање из државног буџета) показују  су 
штинске разлике између западних и социјалистичког система. У "социјалистичком патер 
нализму", пише Вердери, партија се понаша као отац спреман да задовољи основне потребе 
своје  деце  (јефтина  храна,  становање, школовање,  социјално  осигурање),  обесхрабрујући
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притом сваку личну иницијативу која би омогућила људима да своје потребе задовоље са 
ми  и  на  сопствени  начин. У  социјалистичком  патернализму  профит  је  ирелевантан;  оно 
што  је  релевантно  јесте  супериорност  партије  над  грађанима,  диктатура  над  потребама, 
право "оца" да одлучује коме ће у расподели припасти више а коме мање. 

Поглавље "Етатизација времена у Чаушескуовој Румунији", надовезујући се на причу о 
партијском патернализму,  говори о начинима контроле  аутократског режима над приват 
ним временом грађана. Полазећи од мишљења да се социјална конструкција времена мора 
посматрати као политички процес, ауторка износи детаљан етнографски увид у темпоралну 
политику  тог  режима.  Ефекти  те  политике,  контроле  тела  и његове  употребе  у  одређене 
сврхе, могу се посматрати на широкој скали – од употребе тела у ритуалима (обавезни ма 
совни изласци грађана на улице да поздраве председника и партијске челнике), преко њего 
ве  имобилизације  у  бескрајним  свакодневним  редовима  пред  продавницама,  чекања  на 
градски превоз, седења на послу за искљученим машинама, изненадним ноћним сменама, 
све  до  усклађивања  приватног  распореда  дневних  активности  према  ритму  рестрикција 
струје, гаса или топле воде (купање ноћу, спремање оброка пре свитања, пешачење киломе 
трима до радног места и бежање с посла да би се набавиле неопходне намирнице које се 
појављују нередовно и у недовољним количинама итд.). Вердери с правом закључује да ће 
се  реорганизација  времена  показати  посебно  значајним  аспектом  постсоцијализма  за  све 
који пролазе кроз његове мене. 

Други одељак књиге, под називом "Род, нација, грађанско друштво", подељен у три по 
главља, третира на широкој основи питања националног идентитета. Све што је речено о 
томе како је организација социјализма поставила темеље растућим етничким конфликтима 
после 1989. године у потпуности се може применити и на југословенски случај. И код нас 
је, наиме, постојао само један, партијски колективитет. Националне разлике су од почетка 
биле загарантоване уставом. Са процесом децентрализације, када је иницијатива дата једи 
ницама са нижих нивоа, а са уништеним свим другим основама за политичку организацију, 
национално осећање је почело да преовладава над федералном политиком – свако је вукао 
на своју страну. Појединца, грађанина, људска права, мањинске групе, режим, као што зна 
мо, није афирмисао. Све је морало стати под капу партије. Са њеним распадом преостао је 
још једино национални идентитет. Тај колективни сентимент проговорио је свом жестином 
и земља се распала у крвавом међуетничком обрачуну. 

Друго  велико,  неиспуњено  обећање  социјализма,  полна  једнакост,  показује  се  такође 
значајним проблемом постсоцијалистичких друштава у којима се демократизацији, грађан 
ским правима и сл. придружују нове форме патријархата, као резултат начина на који је пи 
тање пола било организовано у социјализму. Тачке на којима су се у социјализму укрстили 
национални и полни идентитет, показује Вердери у  својој анализи, резултирају поновним 
нападом на феминизам од стране националних идеолога који здравље нације виде у подре 
ђивању женских тела и интереса колективном задатку националног "препорода". Нови на 
ционални имагинаријум испуњен  је ликовима  "праотаца",  "братства",  "отаџбинских херо 
ја", мушкарац је ту замишљен као творац вечног духа нације, док женско тело има улогу 
посуде у испуњењу тог "светог" циља. Те прокреацијске теорије исказују се у новим нацио 
налним митовима кроз маскулинизацију наследне лозе, феминизацију теритотијалних гра 
ница и еротизацију националног осећања, закључује у својој анализи Вердери. Са увидом у 
ове резултате треба ли уопште истицати у којој мери су неке "породичне" сличности соци 
јалистичких режима "колективно" надживеле њихов крај, дајући, бар у погледу односа пре 
ма полном и националном идентитету готово идентичну, "генетску" мутацију у својој пост 
социјалистичкој фази. 

Трећи  одељак  књиге  посвећен  је  истраживању  процеса  трансформисања  власништва, 
приватизације  и  тржишта,  кључних  тема  постсоцијализма.  На  изузетно  занимљив  начин 
описују се неки облици акумулирања како политичког капитала тако и других врста богат 
става, расправља се о  спектакуларним румунским пирамидалним схемама, њиховој попу 
ларности и распаду (еквивалентно нашим "Дафинама" и "Газда Јездама"). Последње погла
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вље посвећено је расправи о последицама слома партијске државе и названо је, помало ап 
сурдно, "Од социјализма ка феудализму? Размишљања о постсоцијалистичкој држави". За 
што ка феудализму? "Феудализам" је ту метафора за ситуацију насталу после дезинтегра 
ције  патерналистичке  социјалистичке  државе,  слабљењем њених функција  у  вертикалној 
алокацији наниже, са акутним проблемом координације кризе поретка и анархичног наси 
ља. У том процесу Вердери препознаје неке "феудалне" аспекте, пре свега у "парцелизаци 
ји суверенитета" која је била суштинска одлика феудалног поретка. Другим речима, Верде 
ри је скептична према мишљењима савремених "транзитолога" да све бивше социјалистич 
ке земље пролазе кроз транзицију ка демократији и тржишној економији. Штавише, она та 
ква мишљења сматра неодговарајућим и наивним. Оно што се у тим земљама дешава, сма 
тра она, јесте трансформација у разноврсне облике, не нужно блиске капиталистичким тр 
жишним економијама. Крајњи исход тих трансформација је онда сасвим неизвестан. Усу 
дила бих се ипак да приметим да је сâм лиминални период заиста шаролик и наговештава 
различите путеве, али да је, свиђало нам се или не, крајњи исход прилично известан, одно 
сно да  је ауторка изабрала сасвим тачан мото за своју књигу, који гласи: "Социјализам је 
најдужи и најболнији пут од капитализма ка капитализму". 

МирославаМАЛЕШЕВИЋ 

Филип  Путиња  и  Жослин  СтрефФенар,  Теорије  о  етницитету  (превод  са 
француског: Аљоша Мимица), Библиотека XX век, Београд, 1997, 290. стр. 

Социолог Филип Путиња, и етнолог Жослин СтрефФенар у књизи "Теорије о етници 
тету" су се прихватили изузетно корисног, али и врло незахвалног посла да сачине преглед 
теоријских приступа савременој расправи о етницитету. Свакоме ко је имао прилике да се 
позабави том проблематиком, јасно је у чему је прва тешкоћа с којом су се аутори морали 
суочити. Наиме, у последње дветри деценије, стручна литература која се бави етниците 
том је у вртоглавом порасту, па се треба снаћи у обиљу прилога са овом тематиком. При 
томе, уочава се и да је сразмерно мало стварних теоријских доприноса који рашчишћавају 
појмове, а сами етнички феномени изгледа да поседују унутрашње контрадикције које оте 
жавају постизање теоријске кохерентности. 

СтрефФенар  и Путиња  су  се  првенствено  одлучили  за  преглед  литературе  на  енгле 
ском језику, с обзиром да  је појам етницитет (ethnicity) искован у научној заједници ен 
глеског говорног подручја. Аутори упозоравају да се разлози за настанак и научно расправ 
љање овог појма не састоје у томе да се потврди постојање етничких група, него управо да 
се оно постави као нешто проблематично, што се не подразумева само по себи. 

Књига је подељена на шест поглавља – у прва три се разматра предисторија "бума" на 
учног проучавања етницитета, а у последња три савремено стање расправе о овом пробле 
му. У првом поглављу ("Етницитет: нов појам за нов феномен"), аутори разматрају појаву 
појма етницитет у друштвеним наукама. Према њиховим сазнањима, термин је први пут 
употребио В. Л. Ворнер 1945.  године. СтрефФенар и Путиња примећују да  се  од појаве 
термина до данас променила концептуализација појма – од тога да се етницитет везује за 
маргиналне групе и посматра као архаизам или последица неуспеха модернизације, до тога 
да се он схвата управо као модеран феномен и универзална димензија односа међу људима. 
Друго поглавље, "Раса, етнија, нација", представља осврт на деветнаестовековне расправе, 
као и на збрку која влада око дефинисања и употребе неколико сродних термина – раса, ет 
нија, нација – још од самог њиховог настанка. У трећем, "Шта је етничка група?", аутори 
објашњавају како је од шездесетих година овог века дошло до пораста интересовања за ет 
ницитет. Један од узрока су друштвени процеси везани за етницитет, посебно феномен по 
знат као "етничко оживљавање", а други, не мање важан, је теоријска расправа у оквирима 
културне антропологије. Ова расправа представља заправо покушај антрополога, нарочито 
током педесетих година овог века, да културу посматрају као објективан и статичан појам. 
Неки аутори, рецимоМардокиНарол, покушали су да направе пописе наводно самосталних
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култура са јасно дефинисаним границама и објективним садржајем (што би се поклапало са 
статично схваћеним појмом етничке групе), да уоче структурне правилности културних мо 
дела и да културне системе разложе на основне елементе и јединице за њихову класифика 
цију. Различите културе би се могле по тој  схеми разлагати, класификовали и међусобно 
упоређивали. Неуспех тог подухвата, односно спознаја о немогућности овакве објективиза 
ције појма културе, утрли су пут основним идејама модерног приступа етницитету, дина 
мизацијиипроблематизацији овог појма, у склопу једног новог, динамичног и проблемског 
погледа на културу уопште. Тај модерни приступ, који се, кад је у питању етницитет, најче 
шће везује за име Фредерика Барта, подразумева првенствено раздвајање културних грани 
ца од граница етничке лојалности, каоираскидање са концептом етничке групе као статичне, 
стабилне, примордијалне, не само културне, него и друштвене групе, на рачун једног ситу 
ационо схваћеног, динамичног концепта идентитета, заснованог на субјективном осећању 
припадности, који индивидуе по свом избору симболично испољавају у одређеним контек 
стима.Фокусвишеније на самој групи, него на процесима идентификације и симболизације 
различитости. Десупстанцијализација етничких група представља суштинску промену у на 
чину њиховог посматрања. Аутори иначе за етничку групу користе и термин етнија, уоби 
чајен на француском језику, а преводилац га задржава, уместо код нас чешће коришћеног 
термина етнос, управо да би њиме подвукао десупстанцијални аспект значења појма. 

У следећа  три поглавља прелази се на расправе које од почетка 70их  година постају 
врло живе, о томе шта је етницитет и како га треба проучавати. Савремена расправа о етни 
цитету осветљава се са три различита аспекта, да би се тако учинила прегледнијом. Уз тео 
ријске поставке наведени су и бројни примери конкретних истраживања. Посебна вредност 
ових поглавља је у томе што аутори не покушавају да прикрију недоследности и двосми 
слености самих расправа о етницитету, већ, напротив, на њих стално указују, верујући да 
само из отворене расправе о проблемима може да настане прави теоријски помак. 

У четвртом поглављу "Дефиниције и схватања етницитета", аутори разврставају теориј 
ске приступе на шест главних група: 1. примордијалистички, 2. социобиолошки, 3. инстру 
менталистички и мобилизационистички, 4. неомарксистички, 5. неокултуралистички, и 6. 
интеракциони. Дајући преглед ових приступа, СтрефФенар и Путиња заправо упозоравају 
да  се  велика расправа која  се  води о  етницитету води о  једном појму који најчешће није 
довољно добро дефинисан. Такође, они упозоравају и на то да проблем примордијалистич 
ког приступа етницитету у основи није разрешен, упркос томе да се модерни приступи про 
блему наводно заснивају на радикалној критици примордијализма. 

У петом поглављу, "Данашње стање расправе о етницитету", наводи се да је консензус 
данас углавном постигнут око два питања: карактер етницитета је, прво, пре релациони не 
го есенцијалан, и друго, пре динамичан, него статичан. Спорна питања груписана су у че 
тири тачке  : 1. етницитет као политички феномен, насупрот етницитету као симболичком 
процесу, 2. супстанција насупрот ситуацији, 3. принуда насупрот избору, и 4. вечитост на 
супрот контингентности. У овом поглављу неразрешени проблем примордијализма постаје 
још очигледнији, јер, иако је наводно управо око овог питања консензус постигнут, оно се 
поново јавља и као спорно, у тачкама 2. и 4. 

У  последњем  поглављу  "Подручје  истраживања  етницитета:  кључна  питања"  Стреф 
Фенар  и  Путиња  одређују  четири,  по  њиховом  мишљењу  најважнија,  питања  савремене 
расправе о  етницитету. То су: 1. Категоријално атрибуирање, односно, именовање групе, 
као основна претпоставка њеног постојања и проблеми моћи повезани са тим. 2. Границе, у 
смислу у коме је тај појам разрадио Барт. 3. Заједничко порекло, што је управо differentia 
specifica  етничке  припадности  у  односу  на  друге врсте  заједништва. Као што  је  утврдио 
Макс Вебер, веровање у заједничко порекло, а не чињенице које говоре о његовом ствар 
ном постојању, представља карактеристичну црту етницитета. 4. Истицање етничког иден 
титета, односно видљиви начини његове симболизације. 

У закључку аутори истичу да је задатак науке да двосмислени, недовољно јасан појам 
етницитета деконструишу указујући на контекст у коме он задобија смисао који нема сам
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по себи. Истраживање етницитета не зависи од дефиниције етније, него баш од његове кри 
тике, која наводи етнолога да се запита о варијацијама колективних идентитета што је један 
од истинских циљева антропологије, и да интериоризује представе које једна група ствара 
у току свог постојања и изнесе на видело двосмислености појма разлике. Истраживање тре 
ба  управо  да  објасни  друштвену  и  практичну  логику  двосмислених  феномена.  Једно  од 
питања је и однос науке и идеологије, јер етницитет припада и идеолошком пољу. 

Важно је приметити да аутори књиге нису дали један неутралан преглед теорија, него 
су се стално отворено сврставали на страну доследног бартовског приступа, а то значи да 
су у проучавањима етницитета инсистирали пре свега на интеракционизму, ситуационизму 
и питању стратегија симболизације граница. Минимална дефиниција етницитета, коју су на 
основу Барта усвојили гласи: "... етницитет (је) један облик друштвене организације засно 
ван на категоријалном атрибуирању којим се људи разврставају с обзиром на своје претп 
остављено порекло, облик који у друштвеној интеракцији бива потврђен стављањем у оп 
тицај социјално диференцирајућих културних знакова" (стр. 159). По њиховом мишљењу, 
ова минимална дефиниција довољна је за омеђивање подручја истраживања етницитета – 
реч је о променљивим и никад завршеним процесима којима, на основу дихотомизације ми 
они, актери идентификују себе и бивају идентификовани од стране других, процесима за 
снованим на културним цртама за које се претпоставља да су изведене из заједничког поре 
кла и истакнуте у друштвеним интеракцијама. СтрефФенар и Путиња истичу да  се овом 
дефиницијом не пружа априоран одговор о пореклу и постојаности етничких група, али се 
омогућује идентификовање кључних проблема. Аутори између  осталог предлажу и да  се 
етницитет  истражује  спровођењем  масовних  анкета  из  којих  би  се  могли  извлачити 
закључци  о  природи  и  функционисању  етницитета  у  свакодневном  животу.  Они  такође 
упозоравају да у истраживању етницитета не постоје кључни случајеви, јер, постоје разне 
врсте етницитета. Бартов метод је зато по њиховом мишљењу подесан за истраживања баш 
због свог формализма. Он омогућава да се етнички феномени посматрају као десупстанци 
јални, не питајући се шта етницитет "стварно" јесте, него како функционише у конкретном 
историјском и друштвеном контексту. 

Везивањеза изворниБартовмодел, међутим, излажеауторе оним замеркама које сусамом 
Барту упућене осамдесетих година, очемује код насвећписалаОлгаСупек – овом моделуне 
достаје могућност разумевања и тумачења вертикалних односа моћи, који врло често пресуд 
но одређују контекст настанка и испољавања етничких феномена, као и конфликтних ситу 
ација. Такође, потенцирање стратегија успостављања симболичних граница, на рачун култу 
рних садржаја, антрополозима и етнолозима измиче тло испод ногу, односно, ограничава их у 
тумачењу културних процеса, који су по дефиницији поље њихових проучавања, а без којих 
се, све се чешће данас чује међу научницима који се баве етницитетом, етнички процеси не 
могупотпуно објаснити. СтрефФенариПутиња наравнонису сасвимискључивиштосе тиче 
потребе проучавања културних садржаја на којима се заснивају етничке везе. Ипак, базирају 
ћи се пре свега на Бартовом формалнопразном оквиру истраживања етницитета, и –инсисти 
рајући на стратегијама симболичног разграничавања, они донекле ограничавају могућности 
оваквих истраживања, посебно оних  аспеката  етницитета које би  Бенедикт Андерсон  на 
звао "начином замишљања (етничке) заједнице", односно "шумом симбола", како је уПред 
говору, иначе специјалнописаном за ово издање, поменуофранцуски социолог, ЖанВилијам 
Лапјер. Али, и поред тога, захваљујући такорећи пионирском покушају Филипа Путињаа и 
ЖослинСтрефФенар да направе један прегледан и систематски приручник материје о којој 
говоре, "Теорије о етницитету" ће представљати поуздан путоказ свакоме ко се упушта  у 
проучавања везана за етничке феномене. Вредност  ове  књиге  представља  и  то што  су  ау 
тори на крају приложили и чувени текст Фредрика Барта на који се стално позивају (Увод у 
зборнику радова Етничке групе и њихове границе, из 1969. године), и који је сада први пут 
доступан упреводуна наш језик.Такоћенашичитаоци– имати прилике да сâми просуде да  
ли се с разлогом или без њега овај текст данас вероватно најчешће цитира кад је реч о етни 
чкој проблематици.
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Међуквалитетеовог издањаспада и то што је у француском оригиналу књига "Теорије о 
етницитету" објављена 1995., само две године пре него што је преведена на српски језик. У 
нашој средини, у којој често чак и на преводе кључних дела из области друштвених наука 
чекамо знатно дуже, ово свакако треба истаћи као похвалу издавачу, Библиотеци XX век. 

Младена ПРЕЛИЋ 

Ненад  Ђ.  Jанковић, Откривање васионе. Историја астрономије до 19. века,  Музеј 
наукеитехнике – Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1996, стр. 905. 

Књига Ненада Ђ. Јанковића Откривање васионе представља јединствено и оригинално 
научно дело, настало као резултат вишедеценијских проучавања развоја схватања човека о 
васељени и његовом месту у њој. Астрономија представља прву праву науку. Још у давној 
прошлости  човек  је  снагом  ума  откривао  један  по  један  закон  небеске  механике,  чија  је 
снага била и остала равна снази божанске промисли. 

Астрономско  знање  је омогућило човеку да  се оријентише у  простору и времену, без 
чега би он сигурно био изгубљен у свемиру. Та прва знања, ма колико у неким елементима 
била погрешна, одиграла су веома битну улогу у развоју људског рода. Она су омогућила 
произвођачку привреду по утврђеном и одређеном календарском систему, она су постала 
темељ религија и опсесија уметника до данашњих дана. Може изгледати чудно како је та 
кву улогу могао имати и не мали број погрешних схватања о васиони. Одговор се крије у 
чињеници да је човек "у почетку" поставио исправна научна питања: шта је, каква је и ко 
лика је Земља, Сунце, Месец, звезде, одакле долазе и где одлазе небеска тела, по којим за 
конима се крећу, где су и какве су границе васионе и многа, многа друга. Таква и слична 
питања  су  терала  човека  да  размишља,  да  снагом  ума  достигне  брзину  светлости  и  тако 
схвати васиону, простор и време. То што су одговори на нека питања били погрешни, не 
умањује њихов значај за развој цивилизације, јер ће један од највећих умова XX века, Ал 
берт Ајнштајн, кроз закон релативитета дефинисати да је ипак све релативно. 

Књига је писана особитим и изузетним стилом: литерарнонадахнутим али и беспрекорно 
егзактно коректним. Аутор је педаљ попедаљ анализирао свакубразду о човековом схватању 
неба, ма са које тачке да се онопосматра:изМесопотамије, Александрије, Атине, Рима, Инди 
је, Кине, Јапана, Перуа, Мексика и многих других места под капом небеском. Истина је да ово 
делонема уобичајенунаучнуапаратуру, датукроз напомене иобимнулитературу. Тони уком 
случају не значи да књига није научно утемељена. Бројни су аутори чија је знања и умовања 
НенадЂ. Јанковић користио и на кристално јасан начин приказао у овој књизи. Њихов број је 
нешто мањи од хиљаде. Оно што би можда завело неке научнике да ово дело дефинишу као 
"популарно"  је  прави  песнички  стил  којим  је  писана,  уз  обилато  коришћење  разних 
књижевних фрагмената и одломака из дела Хајнеа, Његоша, Дучића, Илића, Игоа, Андри 
ћа, Шекспира, Кикерона, Вергилија, Вука, Придома, Лао Цеа, Лазе Костића, Љермонтова, 
Шантића и многих других од истока до запада, од севера до југа. У таквој и толикој мери 
нико пре Ненада Ђ. Јанковића није користио песничке слике у неком научном делу. Аутор 
је разумео песнике као људе који су снагом ума и осећања сазнали и схватили одређене ко 
смичке  истине,  исказавши  их  на  узвишен  и  боговима  и  смртницима  разумљив  начин. 
Довољно је сетити се стихова Милана Ракића: 

"И као звезде угашене, које 
човеку ипак шаљу светлост своју, 
и човек види сјај, облик и боју, 
далеких звезда које не постоје." 

Академик Драгослав Срејовић је једном приликом рекао: "Наука може бити уметност, 
али за то треба много рада, љубави и страсти". Књига "Откривање васионе" је право умет 
ничко и научно дело. Погледамо ли садржај књиге, видећемо из наслова поглавља, да он
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представља велику песничку слику, која нас снагом речи, "која би у почетку", упућује у све 
тајне васионе. И сâми наслови њених поглавља наговештавају изузетно сложену и богату 
структуру овог дела. Наведимо их, зато, у целини: 

Дивљење и страхопоштовање (Занесеност од звезда; Божанско порекло; Пркос човека). 
Од најдавније прошлости (Питања небу; Првенство у изучавању). Први кораци кроз време 
и простор (Раздобља у вечности; Замршено рачунање; Сналажење у простору). Звездосло 
ви и звездари  (Радост откривања; Усамљеност у мноштву; Истрајност у трагању; Истино 
љубље; Одушевљење и недаће; Завештаоци знања). Свемирски гласник (Виђење зрака; Теч 
но злато; Поклоници огња; Из ока или у око; Брзина; Боје). Од штапа до спектрохелио 
графа (Проналасци и напредак; Угломери; Растављање Млечнога пута; Растављање магли 
на; Огледало које памти; Неприступачни зраци). Астрономске куле (Везе с боговима и зве 
здама; Камен нестаје ─ имена остају). Отац и мајка света. Од плоче до лопте (Погрешни 
закључци; Сигурни  ослонци; Унаоколо  вода; Небеске  сохе; Супротна  страна; Непобитни 
докази; Горе и доле; Исти закон за све; Између кругова; Стадије, миље и јечам). Свод који 
се отвара (Слика васионе; Свод или шупља лопта; Први покретач; Вечита претња; Сунчеве 
двери;  Шатор  за  васељену;  Загрљени  па  растављени;  Хранилница  воде;  Међу  небом  и 
Земљом; Горњи, доњи и средњи свет; Небеске  сфере). Светилници ноћи и дана  (Владари 
света; Докази славе; Стицање наклоности; Млађи брат; Помоћ од Месеца). Чун од  злата 
(Бик, лађа и сребро; Туђа светлост; Недостатак чистоће; Са или без промена; Окретање и 
обртање). Вечна  зубља  (Симболи светога плама; Прва испитивања; Ни Сунце није чисто; 
Заблуде се нижу; Из горњег у доњи свет; Насупрот звездама). Нестанак светлости (Много 
непријатеља;  Сведоци  дивотнога  простора;  Постепено  до  истине).  Средиште  света 
(Двоумљење; Осећање без доказа; Лажна стаза; Узалудно дотеривање; Суздржани блесак). 
Премеравање неба  (Звуци и минути; Први кораци у даљину; Последње маштање и ствар 
ност; Метар опружен до  звезда). Пратиље сунца  (Варљиве луталице; Поступно кроћење; 
Подвргавање законима; Гласник богова; Дневна звезда; Арејева звезда; Краљевска планета; 
Збачени Титан; Први владар неба; Јупитеров брат; Изненађење за астрономе; Много среди 
шта).  Дошљаци  из  васионе  (Кобна  знамења;  Кроз ваздух или етар; Питања без одговора; 
Многе крајности). Свемирски отпаци  (Разнизани бисери; Летећи змајеви; Одломци неба; 
Опипљиви докази; Светлосна купа). Звездана ноћ (Мрежа на небу; Различите деобе; Бајке 
сањарски чудесне; "И видјех небо ново"; "Звијезде бројит’ ствар је трудна").Од светиљки до 
сунаца (Човек и звезда; Светиљке, рупице, испарења; Различити сјај; Некретнице се крећу; 
Невидљиве звезде; Чудовишна и чудесна; Пожари у васиони). Звездани град (Спаљено не 
бо; Ковчежић драгога камења; Неразмрсиво клупко; Светле чипке; Угљене вреће; Светли 
колути). У Неизмерним дубинама. постање и крај (Питања без одговора; Обавезно праби 
ће; Див и јаје; Ниско порекло; Грађа света; Од ока или прасунца; Пропадање и обнављање). 
Човек хоће на небо (Вечна тежња; Лет у сновима; Права и вештачка крила; С приповедачи 
ма у небо; Од стреле до ракете).Живот ван земље (Небеско порекло; Дошљаци страни; По 
сле смрти; Хладна размишљања). 

Аутор је свестан да се наука не развија из сањарења, али с правом констатује да је по 
требно и оно. Ако се у прошлости у васиону није могло отићи, она се могла посматрати са 
земље  и  о  њој  се  могло  размишљати.  Сва  та  умовања  врсни  и  искусни  научник  је 
брижљиво сакупио, класификовао и презентовао. Ту су  један поред другог Њутн, Копер 
ник, Галилеј, Геталдић, Лаплас, Гаус, арапски астрономи, кинески мудраци, египатски, грч 
ки, римски астрономи, филозофи и свештеници, њихови митови и легенде, песници и ша 
мани, словенске легенде и знања Ацтека, Маја и Инка... Аутор је сваком одредио место та 
ко да нико никоме не смета, већ се на особит начин прати умовање човека о васиони кроз 
векове. Сумњам да је некога заобишао. 

На крају књиге  је Именик са око 2000 имена богова,  астронома, филозофа, научника, 
песника и митских јунака. Детаљно су анализирана астрономска схватања како кроз митове 
и легенде, тако и кроз модерна научна сазнања, илустрована математичким формулама, ди 
јаграмима,  скицама, фотографијама и спектрограмима. Цела књига  је илустрована  са 497
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илустрација које визуелно прате поетску нит и динамику текста, од фотографија појединих 
светских опсерваторија, преко цртежа и рељефа античког света, до праисторијских цртежа 
на стенама и фантастичних визија средњовековних уметника. 

Књига  је намењена свима, од обичних знатижељника који уживају да посматрају зве 
зде, до научника различитих вокација: астронома, историчара, етнолога, археолога, антро 
полога. За сваког одњих овде има обиље података иобиље нових сазнања. Пишући особитим 
стилом Ненад Ђ.  Јанковић  је успео да  створи дело разумљиво сваком читаоцу. Иако има 
904 стране књига се чита у једном даху, од корица до корица. Читајући је осећамо да звезде 
постају ближе, а свет око нас разумљивији. За научнике хуманистичких дисциплина она ће 
у даљим проучавањима представљати полазну основу. Само уз помоћ ове књиге, односно 
"откривањем васионе" можемо разумети културу, религију  и  цивилизацију  једне  епохе и 
једног народа. Због тога ће се генерације истраживача по више пута враћати овом делу. 

У књизи сагледавамо и допринос српског народа укупном светском откривању васионе. 
Тај  проблем  је  аутор  детаљно  анализирао  у  претходне  три  књиге:  "Астрономија  у 
предањима, обичајима и умотворинама Срба" (1951), "Астрономија у старим српским ру 
кописима" (1984) и "Астрономија у српским штампаним календарима до 1900. г." (1994). 

Овим последњим делом аутор  је  заокружио бескрајну, небеску причу,  створивши без 
претеривања драгуљ светске културе. Он није дочекао да се његова књига појави из штам 
пе и угледа светло дана. Као и Коперник пре њега, умро је пре тога, или је можда брзином 
светлости одјездио на неку своју звезду, мудро се извукавши из овог света. 

Драган ЈАЦАНОВИЋ 

Кодови словенских култура бр. 3, Свадба , Clio, Београд 1998, 273. 
Свадба представља мозаик ритуално разрађених сегмената који, одвијајући се сукцесив 

но, успостављајусимболичкимост преко социјалне пукотине која настаје одлукомда члан за 
једнице ступи у брачну везу, што је преломни моменат уживотном циклусу појединца, али и 
шире друштвене заједнице укојој, тим чином, долази до прегруписавања. С обзиром на такав 
значај и богатство садржаја иформи укојима суизражени елементи свадбеног ритуала, мно 
штво хеуристички вредних линија се може повући преко његовог поља. Свадбени ритуал, 
међутим, не представља затворену, кохерентну целину која се може проучавати сâма по се 
би већ рефлектује многобројна питања и тек се у склопу знатно шире проблематике он мо 
же сагледати на потпунији начин. С обзиром на необичну сложеност проблема, "одбрављи 
вање" његовог смисла нужно захтева комбинацију теоријскометодолошких кључева. 

Нови број часописа Кодови словенских култура обрађује свадбени кôд, у складу са оме 
ђеним експликативним оквиром – кодним читањем, које је засновано на структуралној ме 
тоди и разрађено напорима руске семиотичке школе. Часопис, међутим, није уско методо 
лошки усмерен, већ, доноси прилоге истраживача који са становишта различитих научних 
дисциплина и теоријских подлога на којима су исцртали схеме својих промишљања, проду 
бљују наше разумевање овог проблема. 

Радост Иванова у раду Свадба као систем знакова анализира атрибуте главних ритуал 
них фигура и ритуалних реквизита, који у свеобухватном оквиру са ритуалним временом 
(одређеним у пресеку животног ритма рода и ритма природе) и простором, образују семан 
тику  бугарске  свадбе. Семантика  свадбе  је  варијанта  семантике  празника  путем  којег  се 
остварује идеја вечно умирућег и вечно рађајућег природносоцијалног принципа. Јaн Ада 
мовски  у раду Семантика и организација свадбеног обреда  (територија, пунктови, пут) 
бави се специфичним обликом семантизације којом су повезани садржаји симболичког ка 
рактера са кључним тачкама свадбеног простора. Рад Ребенок в свадбеном обряде южных 
славян, ауторке Ане Плотникове доноси систематизацију и картографски приказ назива за 
дете које  се даје невести при  уласку  у младожењин дом. Систематизација  је употпуњена 
описом бројних варијанти поменутог ритуалног поступка. Проблемску целину чине радови 
Невестаптица 1. Перелет в иной мир, ауторке Татјане Зајковске и Невестаптица 2. Com
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muniocoitus Виталија Зајковског, који обрађују улогу птице у свадбеном обреду. Окосница 
првог рада  је представа о невестиптици и њеним везама са светом мртвих, док други са 
гледава птицу као ритуалну храну са снажним еротским конотацијама. Татјана А. Агапкина 
у раду Свадьба в календаре, разматра предсвадбене и постсвадбене ритуале и позиционира 
их на линији годишњег циклуса, указујући при томе на њихову улогу у усаглашавању "по 
родичног" времена са космичким. Тежиште рада Вторичное ритуальное употребление сва 
дебного реквизита у болгар Елене Узењове је на анализи секундарне ритуализације свадбе 
них предмета која је условљена њиховом семантиком плодности и апотропајона. Рачко По 
пов  у  раду О  једној  варијанти  карневалске  свадбе  код  Бугара  пише  о  типу  карневалске 
свадбе која се на Тодоровдан изводи за младе који су прерасли друштвено прописан узраст 
за склапање брака. Овај облик свадбе аутор посматра као новију појаву, засновану на еле 
ментима кукерског обреда, са израженом социјалнонормативном функцијом. Основна иде 
ја рада Ирине Седакове Матримониальные мотивы в славянских родинах је да се на симбо 
личкој равни повуку паралеле између рођења детета и ступања у брак тј. свадбе. Рођење де 
тета прати комплекс ритуалних радњи које имају за циљ да обезбеде његов благовремен и 
успешан брак, а на свадби се изводе радње за плодан брак младенаца и мушки пород. Про 
блему погреба – свадбе младих који нису ступили у брак посвећена су два рада Украинский 
обряд "сумне весiлля" и  его  сербские паралели,  ауторке Оксане Микитенко и рад Данице 
Ђокић Посмртна свадба на територији Јужних Словена. Предмет анализе рада Демонска 
свадба Љубинка Раденковића је тип јужнословенских предања о човеку као случајном уче 
снику демонске свадбе. Аутор указује на структурираност предања у виду концентричних 
кругова: поставка – сусрет – откривање – потврда, као и митолошкој основи на којој је гра 
ђено. Сврха рада Неука млада Биљане Сикимић је реконструкција непосведоченог обреда 
на основу јужнословенске свадбене песме о неукој младој кoja се чуди предметима у свом 
новом домаћинству. Зоја Карановић у раду Обредна функција сватовског дара и благосло 
ва у Вуковој балади "Женидба Лаза Радановића" – словенска позадина на примеру омиљене 
баладичне матрице  јужнословенске  усмене  традиције  – женидбе  /  удаје  са  препрекама  – 
трага за њеним основним конфликтним чворовима, које суптилно развезује смештајући их 
у комплекс обреда даривања. Пажња рада "Женидба са препрекама" ратничка иницијација 
Александра Ломе фокусирана је на проблем борбе са демонским отмичарем невесте у срп 
ској епици, као и на сродне мотиве у компаративној индоевропској перспективи. Дејан Ај 
дачић у радуЖанрови свадбених песама сагледава јужнословенске свадбене песме као апе 
лативне поетске жанрове истражујући њихову сведеност или развијеност унутар истих, као 
и чиниоце који одређују однос кода и жанра. Својеврсну појмовнометодолошку кружницу 
око наведених радова исцртава прилог Алберта Бајбурина и Георги Левинтона Код(ы) и об 
ряд(ы) дајући подробну систематизацију примене појма кôд у проучавању обреда . 

Иако овај приказ има  за циљ тек сумаран преглед разматраних проблема, не може се 
пренебрећи  уочљива  тенденција  радова  да  се  грађа,  која  потиче  из  различитих  извора  и 
временских периода, често према својим формално идентичним елементима, разврстава у 
одређене појмовне категорије како би се од ње направиле крупне целине и разматрањима 
обухватио што већи простор, а да она, при томе, није претходно контекстуализована у кон 
кретна културна временскопросторна поља. 

ЧасописКодови словенских култура, тематски осмишљен, на једном месту, богатством и 
специфичношћу покренутих питања и одговора, омогућава продубљен увид у комплексну 
проблематикусвадбеногритуала, мадасу, упоредоса тим,многиважниаспектисвадбеостали 
сасвим запостављени. Број закључује регистар појмова и изабрана тематска библиографија. 

Сања ЗЛАТАНОВИЋ 

Etnolog  Glasnik Slovenskega Etnografskega muzeja, 5 (LVI), Ljubljana, 1995, 441 str., 6 
(LVII), Ljubljana, 1996, 485 str., 7 (LVIII), Ljubljana, 1997, 517 str. 

Гласник Етнографског музеја из Љубљане под називом Етнолог излази од 1991. године. 
Часопис је под овим именом излазио од свог оснивања – 1926/27. године до 1944/45. године.
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У периоду од 1948. до 1991. године публикација Етнографског музеја из Љубљане излази 
под  насловом  Словенски  Етнограф.  Године  1991.  долази  до  промене,  не  само  у  називу 
часописа, већ се мења и његова концепција. 

Етнографски музеј уЉубљани представља једнуод најзначајнијих културних институци 
ја  у  Словенији,  у  оквиру  које  се  сакупља,  изучава  и  излаже  етнолошка  и  антрополошка 
проблематика. Дајем приказ последња три броја Етнолога  (за 1995., 1996. и 1997.  год.)  у 
намери да укажем на савремене тенденције етнологије у Словенији. 

Приказ првенствено подразумева осврт на предметни оквир и методолошку основу на 
којој се заснивају радови објављени у свескама за 1995, 1996. и 1997. годину. На почетку 
сваке  свеске,  уз  садржај,  налази  се  уводна  реч  уредника,  затим  следе  радови,  који  су  на 
основу проблематике, којом се баве, распоређени по тематским целинама. 

Етнолог  5  (LVI)  из  1995.  године  посвећен  је  Нику  Курету,  који  је  познат  по  својим 
истраживањима обредних маски. Тако у првом тематском склопу Гласника Н. Крижнар и 
В. Новак говоре о животу и раду Н. Курета, као и о његовом доприносу развоју етнологије 
у Словенији. Следе радови у којима се разматрају питања везана за: сточарство као стару 
грану  привређивања,  сајмове,  обредномагијска  веровања  и  културу  становања.  Прилог 
проучавању питања утицаја савремених музичких трендова на народну музику на селу даје 
Р. Муршич. Један део часописа, насловљен – Etno muzejske strani – сачињавају радови који 
се  односе  на  проблеме  из  домена  музеологије.  Разматрају  се  питања  набавке  и  чувања 
предмета, поготову оних који се налазе у амбијенту у којем су настали и у којем још увек 
функционишу.  На  основу    критика  и  извештаја,  који  се  налазе  на  крају  сваке  свеске 
Етнолога,  укратко  сазнајемо  о  најновијим  радовима,  како  словеначких  тако  и  страних 
етнолога,  који  су  објављени  у  Словенији.  Примећује  се  да  виноградарство  уз  народну 
ношњу  представља  незаобилазну  тему  и  проблематику  из  домена  материјалне  културе, 
којом се баве етнолози у Словенији. 

У шестом (LVII) броју новог Етнолога за 1996. годину се на самом почетку сусрећемо 
се  са  поглављем  –  Etnologija  in  muzeji,  које  сачињавају  радови,  чија  се  тематика  дотиче 
питања  из  музеологије.  Аутори,  бавећи  се  разним  темама  (Т.  Роженбергар  разматра 
проблем презентације појава из урбане етнологије у музеју, З. Кожељ говори о музејима на 
отвореном у Словенији) разматрају у глобалу улогу етнологије, као науке у музејима, како 
у Етнографском музеју  у Љубљани,  тако и у  осталим музејима, у чијем се  склопу налазе 
етнографске  збирке. Запажамо да  се  етнолози  у Словенији  залажу  за  савременије методе 
рада у музејима, у смислу потпунијег сређивања и чувања музејских збирки. Нарочито се 
то огледа у покушају популаризације и  афирмације музеја,  односно етнографских  збирки 
које  се  налазе  у  појединим  музејима  у  Словенији.  Укратко  можемо  рећи  да  етнолози  у 
Словенији посвећују доста пажње питањима и проблемима из музеологије, о чему сведочи 
и велики број радова на ту тему, не само у овом броју Етнолога, већ се у самој концепцији 
ове публикације оставља место за разматрање наведене тематике. 

У шестом броју новог Етнолога налазимо и радове у којима се разматрају   питања из 
методологије етнолошкихистраживања.О улози писаних и визуелних извора за проучавања 
у  етнологији  говоре  А.  Дулар  разматрајући  улогу  разгледница,  док М. ШифрерБуловец 
говори о  земљишним и матичним књигама. Следи тематски склоп о изложбама  у  оквиру 
којег  се  приказују  поставке  приказане  у  тој  години  у  Етнографском  музеју  у Љубљани. 
Судећи  по  насловима  радова  који  су  приказани  у  поглављу  –  Kritike  in  informativna 
bibliografija  видимо да појаве из  такозване урбане етнологије  заузимају  значајно место  у 
истраживањима словеначких етнолога. Овом приликом скрећем пажњу на рад Б. Брумена  
"Urbana  kultura Murske  Sobote med  letom  1919  in  1941" –  који  је  интересантан  због  свог 
предмета истраживања  (аутор разматра појаве из  градског живота  у  једној ранијој  епохи 
друштвеног развоја). Осим наведеног, у овом броју Гласника, али и у осталим бројевима, 
наилазимо  на  радове,  који  се  односе  на  питања  из  етномузикологије  и  фолклористике. 
Истраживачи  се  не  баве  проучавањима  само  старих  музичких  инструмената,  већ  у 
последње време (период деведесетих година овог века) посвећују пажњу новиммодерним
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трендовима и правцима у музици, као и утицају те на народну музику. Тако М. Рамшак даје 
етнолошки опис рок групе – "Etnološki oris rock skupine", док Р. Муршич свој рад посвећује 
антрополошком истраживању punck rockа у два села у Словенији. 

Етнолог 7 (LVII) за 1997. годину тематски је посвећен Трсту и Словенцима који живе у 
том граду. Тако се у уводном делу налазе прилози о Словенцима који су живели и радили у 
Трсту и због посла којим су се бавили (фотограф, бабица, рибари) заузимају посебно место 
у историји Тршћанских Словенаца. 

У овом броју Гласника  се  такође налазе радови, чија  се  тематика односи на поједина 
питања из социјалне културе и народне медицине. М. Рамшак  разматра проблем ванбрачне 
деце у Корушкој Словенији у периоду од деветнаестог до прве половине двадесетог века, 
док И. Рожман даје историјски приказ породиљства у Словенији у периоду од 1840.  1945. 
године. Значајно је поменути и рад И. Прице – "Rat i domaći etnograf"  због проблематике 
којом се аутор бави, али и због самог приступа истраживању проблема "војног писања" (И. 
Прица, 183). 

Као  и  у  досадашњим  бројевима  Етнолога  тако  и  у  овом  налази  се  низ  прилога  из 
области етномузеологије. Разматра  се првенствено питање сакупљања нових предмета и 
попуњавања  музејских  збирки,  као  и  питање  њихове  презентације.  Одељак  који  садржи 
критике и приказе радова омогућује нам да стекнемо увид у радове који су објављени у том 
периоду.  М.  Кошута  и  Р.  Смотлак  Тул  својим  радовима  дали  су  прилог  проучавању 
народне ношње, док је П. Шега свој рад посветила једном старом занату  костањари, људи 
који  сакупљају,  продају  и  пеку  кестење  –  "Slovenski  kostanjari  na  Dunaju".  Из  области 
социјалне културе издвајамо рад М. Равник о породици и сродничким односима у селима у 
словеначком делу Истре којег приказује З. Цеглич. Осим наведеног етнолози у Словенији 
проучавају и процес развоја појединих градова. Посматрају  се промене до којих долази у 
свим  сферама  живота  и  рада  становника  оних  приградских  насеља  која  услед  процеса 
урбанизације и индустријализације губе  свој дотадашњи карактер и постају  саставни део 
урбане целине града. Овом приликом издвајамо рад – Бранка Ц. Шуштар – "Spodnja Šiška 
pušeljc Ljubljane", који у седмом броју новог Етнолога приказује Т. Томажич. 

Уколико радове објављене у петом, шестом и  седмом броју Етнолога  посматрамо са 
методолошког  аспекта  запажамо  да  је  присутан  историјски  приступ  проблемима, што  се 
може прихватити као једна од карактеристика словеначке етнологије, с обзиром да утицаји 
других друштвених наука на проучавања у етнологији, нису присутни у толикој мери. На 
основу концепције Гласника, као и на основу стручних радова и прилога који су објављени 
у  њему,  можемо  рећи  да  је  видан  помак  и  покушај  да  се  етнолошка  истраживања  у 
Словенији  ускладе,  како  по  свом  предмету  тако  и  по  методама  рада,  истраживањима 
етнолога и антрополога других западних земаља. 

ЈадранкаЂОРЂЕВИЋ 

"LaFabrique des héros", edd. Pierre  Cent l ivres ,  Danie l  Fabre ,  Françoi se  Zonabend; 
Collection Ethnologie de  la France, Cahier 12, Éditions de  la Maison des sciences de  l'homme, 
Paris, 1998. 

Тридисетак европских етнолога и истраживача окупило се 1992. године у Екомузеју  у 
граду CreusotMontceau les Mines у Француској, на семинару "Социјална употреба етноло 
гије". Највише се разговарало о три велике теме: о баштини, социјалним проблемима, на 
ционализму и регионализму. Потом је уследио скуп у Toursу крајем 1993. године када се 
окупило око триста истраживача који су изразили жељу и спремност да на европској осно 
ви сарађују на одређеним истраживачким пројектима. Тема која је заокупила највише па 
жње били су национални хероји, чиме би била одређена студија о вредностима које чине са 
му основу националне идеје и које донекле конституишу идеолошку баштину. Проучавање 
теме о националним херојима постало је важно за разумевање механизама који обухватају 
питања употребе и повремене реконструкције представе о њима као и честе употребе наци 
оналних  хероја  у  националистичкој  манипулацији  осећањима  колективне  припадности.
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Стога је ова студија схваћена као допринос проучавању национализама. Током 1994., 1995. 
и 1996. године одржани су скупови истраживача који су прихватили учешће у пројекту. На 
мера је била да се расветли одређени број питања, који се могу груписати у пет тачака: 

– дефиниција  појма  националног  хероја  у  односу  на  "националну  славу",  "популарне 
јунаке", личности које су постале амблем националног идентитета (сељак, викинг, војник 
сељак...) или хероизираних група (побуњеници, жртве...). 

–Фабрикација или стварање националног хероја у мери  у којој то никада није  једно 
ставна  историјска  чињеница,  већ  културна  и  социјална  конструкција  која  варира  спрам 
историјских периода и политичког контекста. 

– Популаризација националних хероја за коју би се могло рећи да се увек налази у про 
цепу и тензији између два процеса:  једног који чине народне и популарне форме просла 
вљања и које теже да измакну контроли званичних институција; и с друге стране наметање 
култа "одозго" по моделу пропаганде. 

– Везе између политике и религије, будући да је у Европи хришћанство у доброј мери 
допринело легитимизацији политичких моћи, и где су се национални хероји, понекад и са 
ми проглашени за свеце, могли наћи у средишту праве државне религије. У сваком случају 
ту се поставља питање односа сједињавања хероизма и сакралности, лаицизиране слике и 
религијске представе о националној заједници. 

– И коначно, питање самог парадокса националних јунака, њихово наличје: од прома 
шених  јунака и оних чија производња није успела, преко потенцијалних хероја  са  "листе 
чекања" који увек могу да буду по потреби реактивирани, до контроверзних јунака. Ти про 
блеми налазе се на маргинама процеса хероизације и чине неопходан контрапункт. 

Овај Зборник  радова  представља  донекле  монографски,  а  донекле  синтетички  прилаз 
истраживању наведених проблема. Па ипак, како сами уређивачи Зборника примећују, без 
одговора су, за сада, остала нека важна питања са којима су се учесници сусрели током се 
минара, попут оног каква  је стварна важност и значај националних хероја у нашим дана 
шњим друштвима, где разне медијалне личности постају све бројније и где, услед процеса 
глобализације, певачица Мадона постаје без сумње популарнија од Јованке Орлеанке или 
Гарибалдија. 

У уводном разматрању, приређивачи Зборника су истакли два мисаона тренда с краја 
овог века.  Један се дотиче идеје о  "крају историје", представљајући неку врсту  обрнутог 
миленаризма, и по коме наша савремена друштва нису више погодна за стварање хероја, те 
им они више нису ни потребни. Други приступ уважава историјску чињеницу да је наша 
епоха сведок не само рушења старих колонијалних империја и стварања тоталитарних др 
жава, већ и многих посебних ратова који се воде у име националног идентитета пројектова 
них на територије које треба освојити или одбранити. У таквим окружењима ничу и данас 
харизматске  личности,  истински  "национални  хероји"  који  инкарнирају  легитимност  на 
родне борбе. Историја се тада поново пише, али као историја нације која пати и чији исто 
ријски ток представља непрекидни ланац жртавамученика и оснивача, знаних и незнаних. 
У том смислу, нације, нове и обновљене, и данас имају потребу за својим херојима. Два по 
менута  тренда,  по  ауторима,  најбоље  се  могу  илустровати  упоређењем  Запада  и  Истока 
Европе. На Западу се налазе старе демократије које свој национални хероизам схватају као 
превазиђено историјско искуство или искуство до те мере редефинисано да га је тешко пре 
познати. На Истоку, пак, друштва која управо напуштају култ снаге комунистичких хероја, 
поново проналазе или измишљају националне хероје који се појављују као иницијатори ко 
лективног повратка историјској акцији. Истраживачи – учесници скупа, били су, сваки на 
свој начин, "дотакнути" том чињеницом, у зависности од тога из ког дела Европе долазе, 
али је у радовима њихов приступ био јединствен – антрополошки, као што је то био и при 
мењени етнографски метод. Такође, када је у општим цртама установљена заједничка пола 
зна основа истраживања, показало се очигледним да ни историја ни антропологија, у сво 
јим новијим теоријским разматрањима, нису у центар проучавања узеле општи проблем хе
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роја као ни посебан – националних хероја. Корисне студије о јунацима – личностима и хе 
ројима оснивачима могу се наћи код етнолога – фолклориста, истраживача усмене књижев 
ности који су проучавали епове и митологију, али најновији радови о модерним нацијама 
као да су прескочили појам хероја. 

Овај Зборник садржи седамнаест радова подељених у три проблемске групе. Прва, на 
звана "Хероји и нације", показује на примерима из Француске, Шпаније, Ирске и Северне 
Америке, однос слављења хероја и конструкције нације као дела колективног идентитета и 
као кључног политичког елемента. Тиме се поставља двоструко питање. Прво, који је меха 
низам који осигурава идентификацију нације и њених јунака, а одговор се може изрећи јед 
ном речју: жртва. То наводи на размишљање о месту и улози модела хришћанске заједнице 
у елаборацији модерне државе – нације. Друго велико питање које се поставља је шта бива 
са националним херојима када држава више није у опасности и када нација више нема по 
требе за њиховом жртвом? Логично би било да нестану или барем буду замењени изузет 
ним људима које је уздигла нека друга врста трансценденције. 

Дакле, прва група радова бавила се оним херојима које нација – народ и држава – озна 
чавају и поштују као такве. Жртвени модел по коме су уобличени свакако имплицира изве 
сну врсту судбине као и скуп одређених квалитета, али не одређује у потпуности завршни 
печат  јунаковог  карактера. Стога  се  отвара  простор  за  испитивање  посебних  оваплоћења 
хероизма, што је само други начин да се опише и упозна херој. Зато се друга група радова, 
названа "Особине и парадокси" бавила тим проблемом. Ту су  заступљене студије из Фин 
ске, Шведске,  Италије,  Португала  и  Србије  (рад  др  Ивана  Чоловића,  научног  саветника 
Етнографског института САНУ о Капетану Драгану, новом српском хероју) које су снажно 
указале на постојање парадокса: изгледа као да јунак поседује способност да превазиђе сам 
појам идентификујућих особина јер је дефинисан извесним апстрактним капацитетом. Та 
кав јунак обједињује у себи супротне, па чак и контрадикторне особине, идући од локалне 
заједнице преко нације ка целокупном човечанству. Показало се немогућим да се направи 
нека врста "реалног" фоторобота хероја. Неки јунаци, мада не сви, не представљају собом 
толико извесну суштину колико способност медијације што их дефинише као натприродне. 
Тако на пример, када је херој мушкарац или понекад жена, социјално тело које он брани је 
помешано када се ради о нацији, тако да ће известан број феминизирајућих елемената увек 
бити присутно и код највирилнијег, најмужевнијег карактера, и обрнуто. Или други при 
мер: јунак не постаје славан због своје смрти јер он заправо не умире, будући да наставља 
да дела, захваљујући свом телу, имену или слици, као да је жив! И трећи чест случај: иако 
пољопривреда представља антитезу рату који уништава рад и резултате пољопривредника, 
национални  херој  "базе",  који  је  најприкладнији  да  представља  везу  са  материнском  зе 
мљом хранитељицом, биће војник – сељак. Према томе, медијација је митско својство сим 
боличког бића које је, у крајњем, херој. Па ипак, појављује се један део његове историје ко 
ји се чини некако флотантан, не више двострук колико променљив у зависности од тумаче 
ња. Чак су и многи хероји који су превазишли историју и чији су животи вишеструко ис 
причани и описани, послужили за различите, па и супротне циљеве, као џокери способни 
да преузму скоро све вредности. 

Трећи део Зборника, "Време хероја: појављивање и гашење", бави се одређивањем оних 
тренутака и прилика у националној историји када на посебан начин, у узаврелој атмосфери, 
долази до хероизације и херојског пројављивања, па и појаве нових хероја, а на примерима 
из Албаније, Аустрије, Пољске, Совјетског Савеза и Израела. Из тих текстова одмах је по 
стало јасно да је стварање и промоција хероја тачно усклађена са ритмом оснивања и рађа 
ња нације. Ту су ратници удружени са законодавцима, а прате се основне епизоде побуне 
против агресора и страних завојевача. Сходно томе, нације чије је настајање било најнеси 
гурније и најпроблематичније – пре свега Пољака и балканских народа, показале су се као 
прави расадници хероја који су послужили као подршка патриотским  осећањима. Али,  у 
последња два века тај херојсконационални калуп се мењао упоредо са променама политич 
ких режима.
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Једно од кардиналних својстава хероизма почива у његовом савременом ретроспектив 
ном читању. Актуелни јунак, који обнавља сећање на своје претходнике, увек је префигу 
рисан њиховим утицајем. У самом хероју национална историја проналази своје најосетљи 
вије телеолошко подручје. Тај принцип омогућава да се у савремени пантеон уврсте изве 
сне чињенице из прошлости. Сећање дугог  трајања на националне хероје  само илуструје 
идеју вечности и природности нације. 

Коначно, питање које  је изазвало пажњу учесника семинара било је: ком историјском 
тренутку и ком политичком моделу одговара цветање хероизма чије су манифестације биле 
предмет анализа. Упркос недостатку адекватних студија из  антропологије и историје,  за 
кључено је да је то период између 1750. и 1920. када су у Европи настајале државе – нације 
и њихове одговарајуће политичке форме. И више од тога, то је било доба када се у многим 
научним дисциплинама, уметности и књижевности јавља покушај бољег разумевања и де 
финисања хероја и његове личности, када се разврставају њихови варијетети и проналазе 
претходне инкарнације. Хероизам је постао добар за мишљење и вредновање, једнако као и 
за политичко владање. 

Драгана АНТОНИЈЕВИЋ 

Татомир  Вукановић, Речник древног рударства на централном Балкану од XII до 
XVIII века, Музеј рударства и металургије, Бор 1998 

Историја  рударства  у  нашим  хуманистичким  наукама  најчешће  је  била  у  домену 
интересовања средњовековне историје, лингвистике, социологије и културне антропологи 
је у најновије време. Етнологија се код нас ретко бавила овом проблематиком, а управо су 
у Музеју рударства и металургије у Бору зачети први кораци ка етнолошким истраживањи 
ма професионалне културе, каква је рударска. Стога не чуди што је баш ова установа изда 
вач неуобичајеног и драгоценог дела, Речника древног рударства на централном Балкану 
од XII до XVIII века, као резултата систематског, дуготрајног и врло мукотрпног рада, сада 
на  жалост  покојног,  Татомира  Вукановића,  врсног  етнолога,  једног  од  најбољих 
познавалаца ове материје код нас. 

Имајући увиду специфични политички и историјски положај српских земаља ураздобљу 
одXII доXVIII века, када оне доживљавајусвој највећиуспон алиипад, аутор се определиоза 
истраживања на широкој  компаративној  основи.  У  самом  уводу,  аутор  и  наглашава  свој 
приступ  тематици  са  становишта  историјске  етнологије,  наводећи  при  том  најзначајније 
изворе, уз сопствена теренска истраживања. Осим наведене литературе, углавном историо 
графске,  свакако су  значајни  и  радови  лингвистаоријенталиста,  разни  рударски  средњо 
вековни закони и прописи, као и радови стручњака из области геологије, рударства, мета 
лургије  ...  Такав  методолошки  приступ  омогућио  је,  пре  свега,  утврђивање  елемената 
аутентичности српске рударске културе, али и бројне стране утицаје и њихово међусобно 
прожимање. Посебно је значајна анализа утицаја саског, и уопште германског, а доцније и 
турског ангажовања, у рударској делатности на овим просторима. 

Структуру књиге чине две целине. Први део књиге, а упет поглавља, представља синтезу 
средњовековног рударства, у коме се  аутор бави местом и  значајем рударства у земљама 
централног Балкана. 

У првом поглављу, насловљеном као  "Рудно благо централног Балкана.", аутор дефи 
нише територијалну распрострањеност рудних налазишта и рудника, набрајајући Кратово, 
Скопље,  новобрдске  руднике,  као  и  косовско,  шарпланинско,  метохијско,  копаоничко, 
новопазарско, јабланичко, врањско, косаничко и нишко рударство и рударство Рогозне. Уз 
овај кратак преглед, аутор даје и преглед врста руда, издвајајући сребро, олово и бакар као 
најприсутније. 

Друго поглавље, насловљено као "Трагови старог рударства." обухвата рударску топо 
нимију,  углавном  ишчезлих  рудника  и  заборављене  рударске  традиције. Посебну  пажњу 
аутор посвећује антропониму Саси, као оснивачима српског средњовековног рударства.
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У трећем поглављу се говори о рударским градским насељима. Ово поглавље садржи 
попис, са разноврсним подацима и историјатом, 21 насеља, где аутор разликује варошицу, 
варош и град. Градска насеља су израстала поред рудника племенитих метала, као што је 
био случај са Новим Брдом, најзначајнијим рудником сребра у Србији тога доба. Говорећи 
даљео израстању насеља, аутор се посебно осврће на имиграциона кретања, при чему исти 
че разне мере које су власти предузимале, како би поспешиле досељавања у рударске обла 
сти. За живот оваквих насеља врло је била важна организација власти, која се заснивала на 
варошкој управи са тржницом, као и рудничкој власти, а кроз деловање рударског сабора 
на челу са кнезом варошког рударског насеља и рударских цехова и еснафа. 

Поглавље оетничкој припадностирудара, првенствено једатоуфункцији анализе и разја 
шњења рударске терминологије и речника. Дајући кратак преглед имиграционих кретања 
према  рударским  областима,  истиче  присуство Саса,  који  су  били носиоци  рударске  де 
латности, а уједно и први квалификовани рудари  у  земљама централног Балкана. Као та 
кви, уживали су бројне повластице и привилегије, нештододуше умањене у време цара Ду 
шана, што се види и из Законика из 1349. године, а кроз цео средњи век "Саски закон" је био 
синоним  за  рударски  закон,  заснован  на  вештинама  наслеђеним  од  Саса  и  уређивањем 
рудника по угледу на саске руднике. Тако је и произишао "Саски закон турских рудника" 
или "Стари саски закон и обичаји људства у рудницима". Крајем XII и почетком XIII века 
отпочиње процес асимилацијеСаса, а траговињиховог боравка на овимпросторима бројни су 
и данас, посебно на Косову. Етнографска слика рударских области у средњем веку на цен 
тралном  Балкану  обухвата  још  и  Србе,  као  рупникерударе  уз  Сасе,  затим  Турке  коло 
низоване у рударска насеља (Трепча, Кратово), спорадично Влахе и Арбанасе, као и Грке 
(поглавито као закупце рудника), Цигане (радили на испирању злата, рудокопњи и сл.), и 
Јевреје (као трговце и царинике). 

У задњем поглављунасловљеном као "Златно доба рударства у земљама централног Бал 
кана.", закључак опроцватусрпског средњовековног рударства аутор поткрепљује подацима 
о годишњем приходу Новобрдских рудника, у вредности од 200.000 дуката (а према пода 
цима знаменитог путописца Бернарда Брокијера из 1432. године), као и о годишњим прихо 
дима из истих рудника, око 120.000 дуката, које је 1455. године имао деспот Ђурађ Бран 
ковић. 

Други део књиге, главни текст, је Речник древног рударства. Око 300 одредница пред 
стављају резултате добијене систематизовањем појмова и осветљавањем њиховог значаја. 
Оно што  је такође важно  за овај део књиге,  то  је да  аутор не приказује  само схематични 
абецедни  редослад  појмова,  већ  објашњава  исте  у  суштинским  процесима,  што  је  било 
условљено економским, друштвеним и политичким кретањима и збивањима. 

Свестраној обрађености речника доприноси и етимолошка компаративна анализа појмо 
ва, као и ликовни прилози (15 слика и 16 табли), који су, у недостатку одговарајућих домаћих 
извора, преузети углавномизчешкогИконографског атласа. 

Исцрпна и детаљна објашњења рударске терминологије говоре, пре свега, о врло доброј 
и  чврстој  организацији  рударства  у  то  време.  Она  се  углавном  заснивала  на  рударском 
законодавству. Осим већ поменутих саских закона, свакако је важан и Закон о рудницима 
деспота Стефана Лазаревића из 1412. године, који је регулисао све битне елементе рудар 
ске  привреде  и  живота  рудара  уопште.  Такође  су  значајни  и  турски  рударски  закони,  а 
колико се томе придавала пажња, можда најбоље говори податак да је Бајазит II, почетком 
XVI века, сам донео 11 рударских закона, више него сви остали владари заједно. 

Висок ниво организације рударства огледа се у бројним терминима, који се  односе  на 
организацију производње, са завидним степеном познавања технологије. Затим су ту пој 
мови који говоре о структури рударских занимања, и уопште, о јаком устројству рударске 
хијерархије.  Бројне  су  одреднице  које  се  односе  на  рударску  опрему,  алат  и  судове,  па 
затим они који дају слику изгледа рудника са распоредом просторија и њиховој функцији. 
Посебно су исцрпна и драгоцена објашњења у вези рударских мера (нпр. одредница "кабао 
мат, од старинемера за деобуруде у српским земљама... у старихСрба једнак је византијским
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модијем...  заокруживан  између  19  и  20  ока...  у  једном  турском  рукопису  о  рударству  из 
XVIII  века,  наводи  се  да  је  кабао товар руде  који  носе  два  коња.",  стр.  53).  Велики  број 
појмова се односи и на правне обичаје, са бројним примерима прихватања обичајног права, 
посебно када се ради о случајевима разних прекршаја (саботажа, стр. 83, где се види да су 
казне за прикривање или крађу руде биле врло сурове и строге). 

Драгоцена су и објашњења која говоре о радном времену, које је такође било законски 
регулисано  (радни  дан  је  трајао  6  сати,  а  сат  је  био  основна  јединица  за  мерење  радног 
времена). У одредницама о рударској одећи, осим детаљног описа о изгледу различитих де 
лова, као и њиховој првенственој заштитној функцији (разни кожни делови одеће), нагла 
шавају  се  и  типови  одевања  према  унутрашњем  хијерархијском статусу (рударско радно 
одело: рударска капа, скорње, кожна рударска кецеља,  бечве,  чакшире  клашнене,  опанци, 
хунта, платина, кожни мантил и одела, стр. 8081). 

У неколико одредница говори се о рударској митологији и рударским обичајима. Ту је 
дакле, легенда о Рудаском духу (стр. 81), односно "перкману", митском бићу из рударских 
прича у североисточној Србији. Обичај "Хасба" (стр. 50),  унеколико  је  сличан  ритуалном 
поступку "скок преко коже", који се изводи  приликом пријема нових студената рударства 
на одговарајућим факултетима и данас. 

Генеологија  термина,  која  уз  суштинска  објашњења,  доприноси  целовитој  анализи, 
можда  се  најбоље  види  у  одредници Немачко  порекло  рударских термина  (стр.  72),  као 
нпр. у  одредници Цеуг рупни,  "прва реч немачког порекла,  а друга означава старосрпски 
термин за рударску јаму – окно, скупно означава рударску опрему. У земљама централног 
Балкана  од  XII  до  XVIII  века,  рударска  опрема  је  била  веома  разноврсна  и  разнолика. 
Главнина  рударске  опреме  има  немачке  називе,  што  води  порекло  од  првих  рударских 
трудбеника  који  су  били  у  овим  земљама,  а  припадали  су  познатим  рударима  средње 
Европе, Сасима. Кроз деценије и столећа, као надградњу у развоју рударства у  средњове 
ковних  Срба,  настала  су  и  бројна,  често  српска  имена  –  термини  рударски,  преузети  из 
словенскосрпске  културне  баштине  подобних  струковности.  Од  почетка  новог  века,  са 
доласком Турака  у  земље  централног  Балкана,  јавља  се  и  трећи  слој,  турскоисточњачке 
рударске терминологије, која делимично потискује немачку и српску. Понајчешће, све ове 
терминологије  се  узајамно  допуњују,  те  на  тај  начин  удружено  образују  јединствену 
терминологију  кроз  турске  рударске  кануне  (законе)  и живот  и  рад  рупника  и  рударства 
земаља централног Балкана..." (стр. 43). 

У целини гледано, Речник древног рударства на централном Балкану од XII до XVIII века, 
може се сматрати малом, студијском монографијом културне историје српског средњовеков 
ног рударства. По ауторовом аутентичном приступу и начину излагања, једноставног стила 
и лако разумљивом, као и по резултатима, ово дело представља  значајан и у много чему 
јединствен допринос познавању не  само историје рударства, већ и српске  средњовековне 
културе  уопште. Стога овај оригиналан и вредан рад, како  у  стручном тако  и  у научном 
смислу,  у  свом  домену  постаје  незаобилазна  литература  за  изучавање  ове  проблематике, 
попуњавајући празан простор у истраживањима древног рударства. 

Зато  се  треба  захвалити  свима  који  су  заслужни  за  издавање  ове  књиге,  а  пре  свега 
Музеју рударства и металургије у Бору. 
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