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УДК 930.85(497)(048.1)

КРИТИКЕ, ПРИКАЗИ, ИЗВЕШТАШ

Епго СаШ, С1Л ЕТКи5СН1 1—11, СЫагауаИе Сепхга1е 1979, 179+240 з!г.

Епхо СаШ, СЫ 1ЫЛК1 I—II, СЫагауаИе Сеп1га1е 1981, 264+483 81г.

Ни)'е обича) да се два дела

приказу]у истовремено чак и кад

говорю о истом или сличном пред

мету. МеЬутим, овде смо свесно

направили изузетак има^упи у

виду да ]е реч о истом аутору.

Да би се схватила вредност оба

поменута дела, нужно ]е реЬи не-

колико речи и о самом аутору и

кьеговом начину писан>а и при-

ласка пробле.мима о копима ра

справлю.

Наука ]е увек представл>ала

отворено пол>е за све оне ко.)и се

номе баве, па било с ко.)Их по-

зици]а наступали. Увек ^е било

стручн>ака ко^и су се свесрдно по-

свейивали одговара]упим пробле-

мима и наст)али да им пруже

сво^ допринос на основу резултата

до ко.)их су дошли претходни по-

сленици. МеЬутим, било ]е и так-

вих радника у области науке ко-

)и су, прилазепи ^ нестручно, за-

магсъивали суштину или скретали

истраживанье на странпутицу, да

би ипак понекад дошли до изве-

сних резултата. Знамо чак да ]'е

]едан од поклоника легенди, Ха]н-

рих Шлиман, омогуЬио да се пред

очима историчара отворе нови про-

стори.

Аутор на чи)им се делима за-

устав.ъамо ни^е човек без култу-

ре. Он ]е образован адвокат ко]И

позна]е захтеве што их намеЬе

научно истраживале, али ^е про

блему пришао изван оних путева

ксфша се крепе традиционално

призната наука. МеЬутим, да ли

такву личност можемо назвати ди

летантом? То се често догаЬа, с

тим да се понекад, и то не зло-

намерно, такав епитет да]е и л>у-

дима ко.]н су цео сво] век посве

тили одреЬеним дисциплинама не

водепи рачуна о програмима и

захтевима ко,]и су школски поста-

вл>ени, те самим тим у неку руку

представл^у правац кога се тре

ба држати.

ИмазуЬи све ово у виду, же-

лимо да се у неколико речи освр-

немо на два поменута дела, без

намере да оспоравамо или потвр-

Ьуз'емо налазе ко]и су у н>има

презентирани. тер европска пра-

истори]а, а у првом реду стари

непознати ]еэици и народи о чи-

)ем иореклу често само нагаЬамо

били су увек веома привлачни за

]едан бро^ одушевл>ених прегала-

ца ко,|и су, понекад из недовол>не

обавештености, понекад из прете-

раног заноса (што их ]е лишава-

ло акрибичности), долазили до

пребрзих и ^едностраних зашьуча-

ка, да не кажемо и незаснованих.

У сваком случа]у, два дела изло

жена у четири тома заслужу]у да
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се на њима заустави сваки заин

тересован посленик за историју

и судбину народа о којима је реч.

Стога ће и наш приказ бити

кратак. Док прво дело уз богате

сликовне прилоге говори о раз

ним видовима живота Етрураца (о

религији, обичајима, друштвеном

уређењу, уметности итд.), уз оз-

бшьно настојање да се проникне

у њихов језик при чему се дају

бројна тумачења етрурских запи-

са, дотле друго дело, нешто опсе-

жније, настоји да у свим Итали-

цима, укључујући и Етрурце, види

сорднике Илира. Дакле, у балкан

ским Илирима, аутор види Илире

у ужем смислу, док су Италицн

то у ширем смислу. Не задржава-

ју1ш се на даљим појединостима,

истаћи ћемо једино то да аутор

постиже дешифрована етрурског

и италских записа тако што при

одгонстању прибегава албанском,

румунском и данашњим италијан-

ским дијалектима.

Укратко, два дела у четири то

ма заслужују пажњу свих оних

који су заинтересовани за судби

ну недовољно познатих народа ју-

жне Европе без обзира на то ка

кав пе суд донети о ауторовим

делима као целини. Било како би

ло, у п.и.ма ће се наћи нешто што

ће, чак и уколико је неприхватљи-

во, укаэати на ауторову висггре-

ност и на огроман труд уложен у

овај дугогодишњи посао, чему

треба одати признанье.

Момчило Д. Савић

Казип Боогаба, КАТАЬОС АКАР5КШ, Т1ЖбКШ I РЕК21Ј5К1Н

1ШКОР1бА СА21 Н1ЈбКЕУ-ВЕС0УЕ В1В1ЛОТЕКЕ V бАКАЈЕУ1Ј,

багајеуо 1979, 8У. II, ХХУ11+ 1047 81г. +1аЬе1а I—XX.

Гази Хусрев-бегова библиотека,

основана 1537, поседује веома бо-

гату збирку оријенталних рукопи-

са на арапском, турском и перзиј-

ском језику. На изради Каталога

ових рукописа, Добрача је марљи-

во радио од 1956. до своје смрти

1979. године. Тај посао је обављао

зналачки, савесно и пажљиво.

Први свезак овог Каталога об-

јављен је 1963 стр. XXXIII + XV

табела + 20 страница арапског тек

ста. Ту је поред осталог изложен

историјски приказ о настанку књи-

жевног фонда ове библиотеке и об-

раЬено 796 кодекса.

Други свезак садржи, како вели

писац, више од 1.160 кодекса и

1.700 ј единица. У неким кодекси-

ма налази се по једно дело, а у не-

кима по више, па отуда разлика

у броју кодекса и броју јединица.

Оба свеска садрже углавном

дела верске садржине. О сваком

кодексу и ј единили даје се опис,

наводе се имена писана, наслови

дела, имена преписивача, места и

године преписа. Сем тога, по за-

писима се прати пут којим је књи-

га прелазила из својине једног у

својну другог власника и начин на

који је мењала места свог преби-

валишта.

Пажљнво су наведене белешке

које се налазе у појединим кодек-

сима. Белешке су разнородне и ин-

тересантие: на пример има рецепа-

та о лековима, о правл>ен>у уља. из

неких биљака, о пушењу духана, о

јадиковању преписивача на своју

жену окрутног срца, има стихова

на нашем језику, ту је и жалба

владике бањалучког на брак јед-

ног његовог верника са четвртом

женом.

На крају Каталога овог другог

свеска налазе се брижљиво састав-

љени индекси: 1. дела, 2. писана,

3. преписивача, 4. места, 5. ваку-

фа (завештача—дародаваца). То

увелико омогућује сналажење у

овом обимном делу.

Добрача је започео да припрема

и трећи свезак Каталога, али га
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