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ССШ15ШАК, кгц. XVIII, СеШаг га Ьа1капо1о5ка [арШтатца
Ака<1етце пайка 1 игсцеШоаи Возпе 1 Негсе§оУ1пе,
кп). 16, Запцето 1980.
Годшигъак \е периодична пуб
ликацииа Центра за балканолошка испитиван,а Академще наука и
ум^етности Босне и Херцеговине.
Први брсу изашао ]е 1956. године
као изданъе Балканолошког инсти
тута Научног друштва Босне и
Херцеговине, и уредник ]е био тадашн>и директор Института Хенрик Барип. Годишььак ]е, као и
Институт, био окренут питан>има
интербалканских ]езичких одно
са, али ^е после друге кгьиге (1961.
године, под уредништвом Милен
ка Филиповипа) привремено престао да излази, када ]е и Инсти
тут престао с радом. Године 1962,
под руководством Алоиза Бенца
основан }е Центар за балканолошка испитиванъа Академике наука и
умютности Босне и Херцеговине
и Годишшгк уе поново успоставл>ен, а нова, трепа юьига подави
ла се 1965. године, од када Годишн>ак редовно излази. Програмска
орщ'ентащца Центра ^е проучаван>е живота, )езнка и културе ста
робалканских народа и н>иховог
удела у етногенези касшцих бал
канских народа, тако да Годшин>ак доноси прилоге из археологи]е, лингвистике, етнолопце и дру
гих средних области. Главни уред
ник Годишььака ]& кпо}з Бенац,
председник Академщ'е наука и ум]етностн Босне и Херцеговине.
Нова, XVIII кн>ига Годшинмка доноси неколико тематски одабраних текстова из археолопце
(Бориво^а Човипа и Шиме Батовиг\а) и старе исторще балканских
народа
(ВлоБим]ежа Па]аковског и Радослава Катичипа), као
и радове из области лингвистике
(Идриза А]етща) и етнологи^е
(Николе ПантелиЬа).
Археолошки радови у Годиштьаку чине доста ]единствену тематску целину и у широком распону обраБу]у гвоздено и бронзано доба западног Балкана. Чланци
Б. Човипа о раном и средгьем
бронзаном добу и Ш. Батовийа о
позном бронзаном добу истог ре
гиона меБусобно се допун>у]у сво
дим темама и проблематикой и

ствара]у целовиту слику о брон
заном добу источног тадрана.
У своме чланку 1а ргхта е те6.1а е1а йе\ Ъгопго зи11е со$(е опеп1аН йеИ'АйгшНсо е зио ге(го(егга
(Рано и среднее бронзано доба на
источно] обали Задрана и у ььеговом залеЬу) Б. Човип нас упозна]е с исторщатом и степеном истражености бронзаног доба источ
ног тадрана. Протумачен ]е однос
енеолотских, прилично слабо истражених култура, и културе раног бронзаног доба, чи]и су носиоци, по ауторовом мишл>ен>у, мо
рали бити нов етнички елеменат
на овом подруч]у. Културу раног
и средн>ег бронзаног доба, по Човипу, карактеришу нова утврЬена
насел>а на тешко приступачним
местима, сточарство као доминантан облик привреЬиван>а и сахран>иван>е мртвих под тумулима. Посебно ]е обраЬена тзв. цетинска
група, ко]а ]е, мада }ош увек изолована, на]бол>е истражена група
раног и средаег бронзаног доба
источног Ладрана.
Прилог Ш. Бетовипа Ь'е1а йеХ
Ъгопго гесепге зиИа созШ ог1еп1а1е йеи'ААгшНсо (Касно брончано
доба на источном \адранском примор}у) надовезу]е се на претходни
ЧовиЬев текст. Аутор приказу]е
културе позног бронзаног доба на
источном .Гадрану „од Истре до
Албанще". Позно бронзано доба
овог подр\^а Батовип види као
]едну хронолошки и културно изоловану целину ко] а не следи ди
ректив традищце средаег бронза
ног доба и ко]а пе бити срушена
бурним исторщским догаЬа^има,
сеобом 11гпепгек1ег културе, чща
]е ж>]ава означила кра] бронза
ног доба.
Аутор дели територщу источ
ног .Тадрана на четири групе у
примори и ^едну у залеБу ^адрана. Прва група ]е у Истри, друга
„на касни)ем подруч]у Либурна",
трепа на „касни)ем подруч]у Делмата", четврта на нужном примор]у, док ]е пета у Лици, на терито
ри]и ко^у Ье каснще настан>ивати
)аподи. Ове културне групе меБу
собно су сродне и са сличном ма
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терщ'алном културом иако посто
ев и извесне локалне особености и
разлике. У оквиру група Ш. БатовиЬ д,а$е темел>ну анализу насе
ла, начина сахран>иван>а, остава и
покретног археолошког матери}ала. Посебно се истиче утица]
балканско-панонске сеобе на аутохтону културу позног бронзаног
доба источног тадрана, кое'и се огледа у промени начина сахраььиван>а, напуштан>у старих насел>а
и подизан>у нових на гешко приступачним местима, као и у пода
ви вепег бро]а остава, што }е увек
поуздано сведочанство о немирним временнма. Анализа покрет
ног археолошког материала, по
себно металних предмета, меЬу
ко.]'има ]е на]веЬа пажн>а посвепена фибулама, такоЬе потврЬуе'е
]ак утица] 11гпепГе1с1ег културе и
зрачен>е западнобалканског ком
плекса. Томе треба додати и по]ачане везе с Италщ'ом, ко]е Ье се,
по миииьешу аутора, тек проширити у наредном, гвозденом добру
пресел>аван>ем
неких илирских
племена на Апенинско полуост^во.
Као и претходни ЧовиЬев рад
текст Ш. БатовиЬа богато ]е и систематски илустрован, а приложе
на ]е и карта са списком налазишта.
У археолошке теме Годишнмка спада и други, посебно знача)ан прилог Б. Човипа Почеци металургще железа на с]еверозападном Балкону. Полазепи од пос
тавке да самостална производил
гвожЬа означава прави почетак
гвозденог доба у то] области, ЧовиЬ не само да разматра питала
почетака сидрурпце северозападног Балкана, веп задире и у про
блеме периодизациие бронзаног и
гвозденог доба. Он систематизу)е
посто]епе теори^е о почевдша прераде гвожЬа на Балкану. Осврпе
се на Мерхартову (МегЪаП) тезу
о аутохтоном и доста раном (XI
век пне.) настанку сидерурпце на
датом подруч]у, ко.)у су доцни]е
разрадили Фолтини (РоШпу) и Кимиг (Кйгптад) и ко.)а у науци има
доста присталица. По Кимигу, носиоци ране металургаце гвожЬа
били су они народи ко.) и су разо
рили микенску и хетитску државу. Ово^ теорией супротставл>а
се друга, чи.)и ]е заступник Снод-

грас (5пос1ёга55), а ко^а оспорава
знача] западно-балканских и средн>оевропских радионица гвожЬа,
истичуЬи да )е у Грчко] металургщл гвожЬа почела раните. Трепа
теза почетке сидерургеце везу]е за
такозвани тракокимерски продор,
ко.щ се одиграо током VIII века,
што би значило да се аутохтона
металурпца гвожЬа развила тек
након овог периода.
Супротставл>а]упи овим теори]ама археолошке налазе са северо—западног Балкана, Б. Човий ]е
дошао до занимл>ивих резултата.
Нарочиту пажн>у посветио е"е налазима гвоздене згуре као доку
ментацией првога реда, као и налазима гвожба у гробовима. Исти
чуЬи да ]'е погребни ритуал традиционално конзервативан и да тешко прихвата новине, ЧовиЬ гвоз
дене прилоге у гробовима узима
као доказе развид'ене и опште прихваЬене сидерурпц'е. На основу
ових налаза, као и на основу оста
ва и других нови.) их истраживан>а
праистори^ских насел>а, аутор ^е
дошао до заюьучка да се почетак
сидерурпце на северозападном
Балкану може везати за период
IX и VIII века. Тиме се коригу^у
високи датуми Мерхарта, Фолти
ни]а и Кимига и доводи се у питале теза о тракокимерском импулсу на разво] сидерурги^е. Аутору се на,|прихватл>иви)ом чини
теорба о постепеном преношеау
металурпце гвожЬа из Мале Ази^е на Балкан, с тим што би се донекле сман>ио временски размак
у Снодграсово] хронологией измеЬу раних егерских и дощпцих севернобалканских датума о почецима сидерурпце. Ова] рад Б. ЧовиЬа утолико ]е знача^нщи што поред археолошки аргументоване
расправе о почецима металурпце
гвожЬа на северозападном Балка
ну да]е и нову основу за утврЬиваьье културно и хронолошки
осетлэиве границе измеЬу бронза
ног и гвозденог доба на подруч]у
Балкана.
Чланак Владимира ЛековиЬа
Прилог проучаван>у културе гво
зденог доба у Црно] Гори тематски се укл>учу)е у круг археолошких тема Годишн>ака. Аутор обраЬу]е неколико примерака гво
зденог оружз'а из збирке Истори,)
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ског музе] а СР Црне Горе са Цетин>а и датира их као гробне прилоге старщег гвозденог доба, чиме их доводи у хронолошку везу
с фазом Гласинац 1Ус (625—500
пне.).
Обимни рад ВлоЬим^ежа Па^аковског (\У1сх1нгшег7 Ра.)акои?5к1) из Познан>а Шег шагеи ПИги
ргорпе сНсН ипа" ш згейеЫе тап
зге ап? (Ко су били 1Шги ргорпе
аЧсН и где су били настагъени)
изазвапе, без сумн>е, живо зани
май^ у круговима археолога и
историчара старог века. Рад ]е по
делан у два дела: у првом се да]е историографщ'а проблема, а у
другом проблем илирске територще и територще н>ихових суседа. Занимание пе свакако бити подстакнуто ставовима Па]аковскног о територщама ко]е су насел>авала разна илирска племена, там пре што се према двема (понешто не]асним) при
ложении картама може видети да
се нека илирска племена ]авл>а]у
више пута и на сасвим различитам местима.
Инструктиван )е чланак Р. Катичийа Проучавауье старого. Бал
кона и национална пов)ест данашн>их балканских народа. Однос
палеобалканистике и модерне националне истори)е балканских на
рода представлю озбшьан научни
проблем и често ]е био повод за
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разне несугласице. Катичип се залаже за разумеван>е истори]'ске
перспективе и свих промена ко]е
она носи. МеБународна сарадн,а
Центра за балканолошка испитиван>а у Сара]еву, по миниьеау Катичипа, ]едан ]е од на^бол>их пу
тева да се односи палеобалканских и данашн>их балканских на
рода сагледа]у у н>ихово] пуно]
ширини и многозначности и у н>иховом културном и исторщском
динамизму.
Од осталих текстова у ово] кн>изи Годшшьака треба скренути пажгьу на рад И. А^ети^а Нека пи
тана из исторще арбанашког )езика у светлу балканистике, као
и на чланак Н. Пантелипа Традиционални елементи друштвене организацще у североисточно] и де
лу централне Србще. У приказима об]авл>ен ]е прилог Милутина
Гарашанина иЫзЮгю&гарЫе уои§оз^е виг 1'ЕШ Шупеп (1угословенска историографией о илирско]
држави), писан поводом чланка
Али Хадри]а у юьизи IV, едицще
ШНа ("Лгала, 1976), ко]у изда]е
Академика наука Народне Републике Албашце. У хроници ]е об]авл>ен извешта^ Едине Алирезсовип о резултатама истраживаььа
извршених за Центар за балкано
лошка испитиван>а у Сара^еву то
ком 1978. године.
Александар Палавестра

ОНОМАТОЛОШКИ ПРИЛОЗИ
кн.. I. (Српска академща наука и уметности, Одел>ен>е ]езика
и кььижевности, Одбор за ономастику), Београд 1979,
6 [непаг.] + 420 стр.
Пред нама $е прва свеска Онодимиров научни пут проф. Папа
матолошких прилога, публикащце
зоглу са пуно гацетета и поштоко]у ]е покренула Српска акадеван>а указу]е на широк опус нами]а наука и уметности, односно
шег великог индоевропеисте, балаен Одбор за ономастику. Из
канолога и ономастичара, чищ рауводника (Уместо предговора) Ф.
дови „фасцинира^у ерудищцом,
Папазоглу, члана УреЬивачког одоштроумношпу, критичношйу и
бора кн>иге, читалац сазна^е да ]е
егзактношпу примен»ене методе...".
први бро] часописа посвепен успоБудимир ]е, измеЬу осталог, као
мени академика М. Будимира, осретко ко осепао вредност ономанивача и првог председника Одбостичке граЬе за зезичка, и не само
ра, инищцатора за покретаьье ове
^езичка, испитивальа, те ни|е слу
гтубликащце, научника ко^ем Оночало баш од н>ега потекао пред
матолошки прилози дугу] у и сво]е
лог за осниваае Прилога, у ко]ииме. У ]езгровитом осврту на Бума пе се найи простор за об]ав
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