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Одељење за лаографију Одсека
за историју и археологију јањинског
Универзитета (Грчка) организовало је
у априлу 2004. године научни скуп у
част професора Димитрија С. Лука-
тоса. Скуп је одржан у оквиру про-
славе четрдесет година од оснивања
Филозофског факултета у Јањини, на
коме је један од првих професора био
и Д. С. Лаукатос. Скуп је био посве-
ћен његовом доприносу лаографским
проучавањима и врстама лаограф-
ских истраживања у Грчкој. 

Зборник се састоји од двадесет
радова. Уредници су у зборник увр-
стили и један Лукатосов чланак – Со
у новогрчким пословицама и у једној
пригодној бајци (Το αλάτι στις
νεοελληνικές παροιμίες και σε ένα
σχετικό παραμύθι), два уводна чланка
и седамнаест оригиналних научних
радова, а то су: Елефтериос П. Алек-
сакис, Француска етнолошка школа
и лаографија Димитриса Лукатоса,
Минас Ал. Алексиадис, Чланци Ди-
митрија С. Лукатоса у атинским но-
винама, Евангелос Гр. Абдикос, Д. С.
Лукатос: од теорије ка пракси, М. Г.
Варвунис, Допринос Димитрија Лу-
катоса на пољу истраживања грчке
религијске лаографије, Марина Вре-

ли-Заху, Записи о материјалној кул-
тури и животу у рукописима учени-
ка Димитрија С. Лукатоса, Аристи-
дис Н. Дулаверас, Паримиолог Дими-
трије С. Лукатос и међународни ча-
сопис Proverbium, Магда Зографу, Д.
С. Лукатос и „лао-антрополошка“
проучавања игара у Грчкој, Ана Ли-
даки, Запажања у вези са стилом и
личним начином писања Д. Лукато-
са, М. Г. Мераклис, Димитрије С. Лу-
катос између модернизма и традици-
је, Константина Бада, Етнографска
перспектива Д. С. Лукатоса унутар
лаографског музеја Универзитета у
Јањини, Василис Ницијакос, Мишље-
ња Д. Лукатоса о вези лаографије са
етнографијом-етнологијом-антро-
пологијом у светлу савремених тео-
ријских развоја, Евангели Ар. Даци,
Димитрије Лукатос – аутобиогра-
фија: војник на албанском фронту,
дневнички записи 1940–41, Екатери-
на Полимеру-Камилаки, Димитрије
С. Лукатос као аутор у Лаографском
центру атинске Академије. Хронологи-
ја, Димитрије Ел. Раптис, Димитрије
Лукатос и теренско лаографско ис-
траживање, Васо Року, Димитрије
Лукатос: „Грчки етнографски пред-
мети у Musee de l’ Homme у Паризу“,
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у Melanges offerts a Octave et Melpo
merlier, Institut Francais d’ Athenes
1956, II, 27–42, Василики Хрисанто-
пулу, Теоријски правци у паримиоло-
шком делу Д. С. Лукатоса и антро-
полошки приступ пословицама, Еле-
ни Психоју, Разговарајући са Дими-
тријем Лукатосом у лаографском
простору и времену: панађур „све-
тог Константина“ [и Јелене] у Ка-
раваду. 

Радови који се налазе у овом
зборнику анализирају и осветљавају
са различитих страна личност и дело
Димитрија Лукатоса: професора и
истраживача немирног духа, модер-
нисте који је у грчку лаографију унео
нова струјања, при том поштујући
рад својих претходника. Без празног
теоретисања, увео је у лаографију са-
времену теорију, проширујући науч-
не хоризонте у погледу тематологије
и методологије. 

Српској научној јавности мало је
познато дело овог веома битног грч-
ког лаографа. Димитрије С. Лукатос
је рођен 1908. године у Аргостолију
(острво Кефалонија, Грчка). Дипло-
мирао је 1930. године на Филозоф-
ском факултету у Атини. Од 1931. го-
дине радио је као професор у гимна-
зији у Керамиону (Кефалонија), где је
започео прва прикупљања лаограф-
ског материјала. У периоду од 1947.
до 1950. године усавршавао се у Ин-
ституту за етнологију и у Институту
за византијске и неохеленске студије
на сорбонском Универзитету, као сти-
пендиста француске владе. Доктори-
рао је у Институту за византијске и
неохеленске студије. Школујући се у
Француској, проширио је етнограф-
ски и друштвени оквир лаографских
истраживања. То је утицало на прав-

це и теме његових каснијих проуча-
вања. Изабран је за професора на Фи-
лозофском факултету у Јањини 1964.
године. Повукао се са факултета
1969. године, због неслагања са поли-
тиком диктаторског режима која је
спровођена на факултетима. Од 1978.
до 1981. године предавао је лаогра-
фију на Филозофском факултету
Универзитета на Криту, а током
1984/85. године на Одељењу за педа-
гогију Универзитета у Патри. Уче-
ствовао је на многим домаћим и ме-
ђународним научним скуповима из
области лаографије и етнологије. Био
је члан грчких и страних стручних
удружења, и председник Грчког лао-
графског удружења од 1978. до 2002.
године. Умро је 2003. године. 

Као професор универзитета, Лу-
катос је у све три високошколске
установе у којима је радио предавао
лаографију, ослањајући се на њеног
оснивача Николаоса Политиса. Ме-
ђутим, увек се руководио методоло-
гијом и подацима новије етнологије.
Паралелно, истраживачку пажњу
усмеравао је на савремену и урбану
лаографију. Одликовали су га посе-
бан предавачки дар и смисао за ху-
мор, што је његова предавања чинило
посебно посећеним. Библиографија
професора Лукатоса је веома богата
и разноврсна – броји преко 700 би-
блиографских јединица (монографи-
је, стручни научни радови, рецензије
књига, прикази, чланци у дневној
штампи и сл.). Посебну пажњу је по-
светио проучавању новогрчких по-
словица, као и истраживању савреме-
ног живота и урбаних средина. Бавио
се филолошким проучавањима (на-
родне песме, бајке, митови и сл.), као
и истраживањем народне религије.



Гор да на Бла го је вић

Лидија Радуловић: Пол/род и религија, конструкција рода у
народној религији Срба, Етнолошка библиотека, књига 42, Београд 2009.
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Посебно је значајна његова књига
Увод у грчку лаографију, која је обја-
вљена 1977. године, а која је касније
доживела више издања. 

Као научник и писац био је веома
надарен, а једна од главних каракте-
ристика његовог стила јесте обиље
лаографских термина које је сам

стварао. Његови термини су шире
ушли у грчку лаографију. Професор
Лукатос је носилац многих међуна-
родних признања. Поменућу само на-
граду Хердер (Herder), којом га је
1981. године одликовао Универзитет
у Бечу за његове заслуге у проучава-
њу југоисточне Европе. 

Књига Лидије Радуловић Пол/
род и религија комплексна је студија
заснована на истраживањима српске
народне религије и обичаја, а у том
смислу и свакодневног живота жене
у традицијској култури, чиме се отва-
ра историјска перспектива за ишчи-
тавање механизама кроз које су функ-
ционисале родне улоге, као и родни
стереотипи. Ауторка се у овој књизи
бави, пре свега, конструкцијом рода
у традицијској култури XIX и прве
половине XX века, расветљавајући
нам расподелу моћи између мушка-
раца и жена у том периоду. Својим
веома минуциозним и свеобухватним
истраживањем, Лидија Радуловић
указује и на бројне начине на које је
патријархална култура мобилисала
религијска веровања, како би се даље
продуковала и учвршћивала. Извр-
стан пример за то ауторка даје кроз
анализу веровања и пракси везаних
за ритуалну нечистоћу трудница и
породиља. У религијском смислу
моћне и опасне (а ово се заснивало на
поштовању светости жене и њеној

вези са животом и смрћу), ове жене
биле су оптерећене бројним забрана-
ма и религиозним прописима за аде-
кватно понашање, који су имали за
циљ да обезбеде здравље детета, а
помоћу којих су, заправо, жене биле
стављене под контролу. Ово је само
један од примера бројних контрадик-
ција у функционисању и расподели
моћи кроз родноконструисане рели-
гијске прописе. Наиме, управо тамо
где се чини да је женска моћ неприко-
сновена, она бива ускраћена, али и
обрнуто. Реч је о оним аспектима ри-
туалног понашања које је постојало
напоредо са доминантном религијом,
а у којем су жене успевале да успо-
ставе алтернативну моћ, која, како
наглашава Лидија Радуловић, није
мо гла ра ди кал но да из ме ни дру штве не
односе, али је постојала, опстајала и
до во ди ла у пи та ње по сто је ћи по ре дак.

Детаљна и свестрана анализа
традиционалних образаца и кон-
струкције рода коју нуди ауторка ве-
ома је корисна не само за разумевање
њиховог начина фукнционисања и


