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Тешовић, а када је умро 1869, уведен је у књигу 
умрлих под презименом Алексијевић-Тешовић. 
Његов брат Јо ван венчао се под презименом Тешо-
вић, али када је остао удовац, поново се оженио, 
али се сада венчао под презименом Петровић.

Милосављевићева проучавања показују да 
презиме код Срба све до 19. века није било ста-
билно, и зато, прављење родословних таблица 
само према презимену је крајње несигуран облик 
проучавања порекла неке породице.

Неке податке о именима, мењању презимена 
и надимцима Милосављевић износи у поглављу 
Друштвени живот. У овом поглављу он се осврће 
и на структуру и уређење породичних задруга. 
Према попису имовине и домаћинстава из 1863. 
године у Корићанима је било 39 домаћинстава, од 
којих је највеће била породична задруга Игњата 
Крсмановића, у којој је живело 17 чланова. Иначе, 
старе породичне задруге у неким местима могле 
су бројати неколико десетина чланова.

У поглављу Становање, Милосављевић 
се бави типовима кућа и осталих зграда, које су 
постојале у Корићанима. Посебно говори о тал-
пари, бурдељу, земуници, колиби или кровињари, 
кући брвнари, полубрвнари-получатмари, чатма-
ри, кући од бондрука, као и кућама новијег типа. 
Такође помиње и друге помоћне зграде (млекар, 
амбар или магаза, качара, салаш, кош, пушница), 
као и трпезу или софру, која се назива још и соб-
рашица (једноделне зграде које су изградила нека 
домаћинства на пољани код грошничке цркве).

У поглављу Саобраћај говори се о путеви-
ма, мостовима, и превозним средствима за прено-
шење терета (дрвена кола, чезе, кочије итд.).

Милосављевић је у кратким цртама при-
казао и традиционални начин привређивања у 
Корићанима: помоћна средства и начин орања, 
се јања и жетве. Осврнуо се и на опис воденица. 
Становници Корићана су млели кукуруз и пшени-
цу највише у воденицама на Грошничкој реци, и 
то: Дивостинској, Петровој, Проковића, Ратинској 
и Швабиној, а понекад и у воденици „Шмикуљи“ 
на Драчкој реци у Пиреву. У Корићанима је подиг-
нут парни млин један од најстаријих у Србији, око 
1880. године.

У оквиру привређивања дат је осврт и на 
сточарство (начин узгајања и врсте стоке) у Ко-
рићанима. Највише су узгајане овце, затим свиње, 
говеда и коњи. До шездесетих година 20. века у 
селу нико није држао козе.

Милосављевић даје податке и о воћарству и 
виноградарству. Од воћа највише је гајена шљи-
ва (пожегача, маџарка, шљива ранка, бела шљива, 
црношљива), потом јабука и крушка. Године 1888. 
у Мађарску је из Драгобраћа и Кнића као и уз Ко-
рићана, у које су довожене шљиве за прављење 
пекмеза извезено око 250.000 килограма пекмеза, 
пакованог у дрвену бурад. 

Када се прочита које су све крушке узгајане 
у Корићанима (арапка, видовача, водењача, калу-
ђерка, караманка, лубеничарка, осимача, петрова-
ча, такуша), има се утисак да данашње генерације 
не познају ни половину ових сорти.

Милосављевић се осврће и на нека допунска 
занимања у Корићанима, као што су пчеларство, 
лов, гајење свилене бубе, домаћа радиност, неки 
занати.

Последње поглавље ове књиге јесте Ношња, 
у којем се посебно говори о мушкој и женској но-
шњи.

На крају књиге налази се попис литературе и 
разних извора који су послужили Милосављевићу 
за писање ове монографије.

Књига Корићани Миливоја Д. Милосав-
љевића улази у ред стручно урађених монографија 
о српским селима, рађених на основу писаних и 
усмених извора и према моделу који је установљен 
за Српски етнографски зборник, серија Насеља и 
порекло становништва, који је основан у САНУ 
још 1894. године, а и данас постоји. Обично су 
монографије о селима излазиле у серији Живот 
и обичаји народни. Такве су, нпр. монографије 
Оролик. Историја, живот и обичаји једног срем-
ског села Глише Бабовића, или Јарменовци, 
постанак шумадијског села, Сребрице Кнежевић 
и Милке Јовановић.

Данас постоји и серија књига „хронике 
села“, која се сваке године увећава, и коју је ос-
новао академик Радомир Лукић. Ову серију под-
ржава КПЗ, али средства за објављивање књига 
проналази сваки аутор како зна и уме. Пошто ау-
тори немају одговарајућу стручну помоћ, квалитет 
ових књига доста варира – од врло садржајних и 
корисних публикација, до некритичких и субјек-
тивно обојених монографија.

Центар за научна истраживања САНУ и 
Универзитета у Крагујевцу и даље ће подржавати 
и објављивати проучавања српске баштине из Шу-
мадије и суседних области. Узевши у обзир раније 
објављене две књиге Милета Недељковића, затим 
књиге приповедака и предања из Левча Снежане 
Марковић, од које почиње посебно заснована и 
ликовно препознатљива серија, до сада имамо 4 
стручно урађене и публиковане књиге о станов-
ништву Шумадије и суседних области у издању 
овог Центра.

Љубинко Раденковић

Матија М. Вуксановић, Владимир А. Лукшић, 
СвАДБЕНИ ОБИЧАЈИ У СПИЧУ, СУТОМОРЕ, 
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Књига аутора Матије М. вуксановића и вла-
димира А. Лукшића, Свадбени обичаји у Спичу, 
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Сутоморе, 2006, припада етнографском делу. Сад-
ржи 196 страна текста у издању једног од аутора 
владимира А. Лукшића. Рукопис је настајао пуних 
(педесет) седамдесет година. Поред Увода (М.М. 
вуксановић) и Поговора (в. А. Лукшић), књига 
почиње рецензијама које су приложили проф. др 
Слободан Јерков и публициста Иван Јововић. У 
поглављима Вјеридба, Свадба, Свадбене и оста-
ле народне пјесме, исцрпно је дат опис свадбених 
обичаја у Спичу. Овај део прати и веома користан 
за истраживаче цртеж сватовске трпезе с легендом 
распореда седења сватовских званичника и гостију 
на свадби. Свадба је описана веома детаљно с 
целом њеном структуром и кодексом понашања 
учесника у свадбеном церемонијалу. Осим тога 
веома важан део су и здравице, те време и начин 
када се оне изговарају. Након ових поглавља при-
ложен је текст Ј. в. вукмановића, Народна ношња 
у Спичу, из Зборника радова Етнографског инсти-
тута, САН, књ. 1, Београд 1950, с намером да се да 
визуелни допринос изгледу свечаног одела људи 
из овог поднебља. У поглављу Спичанска свадба, 
аутора Ксеније Лукшић, представљен је део фол-
клора који се односи на свадбене обичаје али из 
угла сценског приказа свадбеног церемонијала на 
фестивалу фолклора одржаном на Цетињу 1951. 
године, те поглавље Спичанска свадба аутора 
владимира Лукшића. Књига је илустрована црно 
белим и фотографијама у колору Спичана у све-
чаним оделима као и бројним фотографијама с 
венчања. 

У циклусу животних обичаја поред рођења 
и смрти екстремних момената за човека и његову 
заједницу, свадба је један од најважнијих момена-
та када посебно жена мења свој статус, мења своју 
рођењем одређену средину и прелази у заједницу 
мужа. Да би се сви ритуали извели како треба, 
да би будућа заједница била плодна и успешна, 
постојало је у прошлости много правила како се 
и којим редом такви ритуали изводе. Дакле, сви 
они према редоследу једног устаљеног модела 
су представљени веома сликовито у књизи која 
је пред читаоцем. За етнологе, који се баве емпи-
ријским радом и служе компаративним методом 
у свом раду, ово дело је значајно из више угло-
ва: прво само време које је обухваћено у пред-
стављању свадбеног церемонијала, начин како је 
настајао рукопис (од краја деветнаестог века), ток 
свадбених обичаја и извођење ритуала одвајања, 
те прелазак у другу породицу, потом скуп песама 
које су се у тим временима уобичајено певале, 
одећа као важан маркер културе једног народа или 
заједнице, до фолклорне (фолклористичке) димен-
зије при менљивости цјелог церемонијала. 

Намера аутора овог дела је била да предста-
ве како кажу спичански фолклор синтетизован у 
свадбеним обичајима који уједно потврђују ве-
ковно присуство ове заједнице на простору јуж-

ног црногорског приморја између Паштровића и 
Барског поља, од Дубовице до реке Жељезнице, те 
од обале мора ка планинском залеђу према Црм-
ници. Област Спича сачињава шеснаест насеља. 
Иако се не гвори о етничкој припадности овог 
становништва, реч је вероватно о црногорском (тј. 
српском) православном (делом и католичком) ста-
новништву које се на ове просторе населило веома 
давно. Међутим, да би се ушло у структуру саме 
свадбе, спознала комуникација између учесника 
свадбе, па до савремених форми у сценографија-
ма тежиште је стављено управо на синтезу модела 
свадбе једне локалне заједнице која себе иденти-
фикује у том церемонијалу.

Сакупљач грађе о сликовитости свадбеног 
церемонијала био је првобитно Матија М. вукса-
новић који је и сам неколико деценија учествовао 
на разним свадбама као сватовски функционер. 
Као коаутор дела, владимир Лукшић, рукопис је 
предано приредио, надградио и удахнуо живот 
свим сликама спичанске свадбе и на тај начин са-
чувао обред од заборава. У времену брзих промена, 
технолошког напретка и сходно данашњем начину 
живота, напор аутора овог дела је веома значајан 
јер је један важан сегмент нематеријалне баштине 
у свој својој целовитости отргнут од заборава и 
сачуван за сва времена. Књига Свадбени обичаји у 
Спичу је пример како се негује и чува од заборава 
богата народна нематеријална (неопипљива) баш-
тина. Једном написано и стављено на суд јавности 
остаје заувек генерацијама на чување. 

Весна Марјановић

Љиљана Гавриловић, КУЛТУРА У ИЗЛОГУ: КА 
НОвОЈ МУЗЕОЛОГИЈИ, Етнографски институт 
САНУ, Посебна издања бр. 60, Београд 2007, стр. 
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Ауторка књиге бави се у домаћим условима 
потпуно запостављеним питањима теоријског 
уте мељења музеологије, осавремењавања и 
усклађивања наше праксе са светским стан дар-
дима, а посебно наглашава и горућу потребу по-
везивања етнологије/антропологије као академске 
и теоријске дисциплине са свакодневном при-
меном у музеолошкој пракси. Књига је настала из 
дугогодишње праксе, знања и интересовања које 
је ауторка показивала у својим радовима који су 
објавље ни у бројним домаћим и светским научним 
и стручним часописима – преко 50 чланака, студија, 
као и две монографије. Дугогодишња пракса у 
једном од матичних музеја, академска титула 
докторке наука и стручно звање музејске саветнице 
већ априори препоручују знања, музејске вештине 
и интересовања који су намењени читаоцима 


