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374 Вакапка XV

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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^е смрт омела у томе. Сматрам да

би ова] важан посао вал>ало наста-

вити по истим начелима по копима

су раЬена прва два свеска. То бн

увелико допринело да се наша и

страна завност упозна са орщен-

талним рукописима ко]и се нала-

зе у Гази Хусрев-беговоз библио-

теци.

Мехмед БеговиН

ЦРНА ГОРА У МЕБУНАРОДНИМ ОДНОСИМА, Историйки институт СР

Црне Горе, Титоград 1984, 226 +(1) стр.

МеЬу издан>има гсца су посве-

Ьена V меЬународном конгресу за

проучаванъе ^угоисточне Европе

налази се и зборник радова „Црна

Гора у меЬународним односима".

Зборник се састо)и од уводних на-

помена и девет прегледа и чланака.

У „Уводним напоменама о Цр-

но^ Гори у меЬународним односи

ма" (стр. 7—13), проф. др Лован

Бо,]оии11 ]е дао „на.)крапи резиме

исторщског развода" на територи-

^и Црне Горе.

Прво место у Зборнику заузи-

ма преглед „Црногорско-руски по-

литички односи (1771—1917)" дра

Радомана товановипа (стр. 15—54)

ко^и ]е поделен у четири поглав-

лл. У првом (стр. 15—23) ^е об-

раЬен период од канди^ког и

море^ског рата до смрти црно-

горског владике Василща 1766.

ДогаБадша око ШНепана Малог

почшье друго поглавле (стр. 23—

33), а завршава се политиком Пет

ра II Петровича Н>егоша. Руски

двор ]е 1852. признао Црну Гору

за кнежевину, а 1878. се за н>у изу-

зетно заузимао у Сан Стефану. У

овом периоду (трепе поглав.ъе, стр.

33—41), Русина ^е настигала да

остварн апсолутан утица] у Црно]

Гори. Одржаван>е таквог утица^а

заснивало се на политичко] и ма-

терщ'ално] — али не и безрезерв-

но] — подршци чн)и ]е цил> био да

се на Балкану обеэбеди покорам

извршилац руских политичких и

во.)них илаиона (четврто поглавл>е,

стр. 41—51). Калитулаци]а Црне Го

ре 1916. и октобарска револуци]а

су означиле краз „црногорско-рус-

ких политичких односа заснованих

првенствено на интересима црно-

горске династще и политици рус-

ког самодржавл>а".

На кра^у овог прегледа ]е вео-

ма богат списак основне литерату

ре за проучаванье црногорско-рус-

ких односа (стр. 51—54).

Др Новица РакочевиЬ почшье

преглед „Односи Црне Горе и Ау-

стро-Угарске 1777—1914" (стр. 55—

71) првим сусретом црногорског и

аустри)ског представника у Бечу

8. децембра 1777. године. Од 1815,

Аустри)а поста]е сусед Црне Горе.

Ракочевий приказу]е вьихове одно-

се као насто)ан>а велике силе, ко^а

се служи политичким и економ-

ским методима, да малу Црну Го

ру уведе у сво^у сферу утица^а.

Од 1904, юьаз Никола се окрепе

Русичи, али не запоставлэа ни Ау-

стро-Угарску. Настсцан>а Аустрю-

-Угарске да на династичком, фи

нансистом и територи)алном пи-

талу одво^и Црну Гору од Срби-

]е нису успела. Аутор завршава

оваз преглед црногорском об]авом

рата Аустро-Угарскоз тако да ^е

остао необраВен период до капи-

тулациде Црне Горе у коме су ове

две државе биле зарапене стране,

али и потенщцалне потписнице се-

паратног мира.

И ова^ преглед има на кра]у

списак основне литературе (стр.

70—71).

„Политички односи Црне Горе

и Срби^е у XIX вщеку" (стр. 73—

—88) )е наслои прегледа чщи }е

аутор др Новак Ражнатовип. Од

носи измеЬу ове две државе кре-

тали су се од договора о за]еднич-

ком националноослободилачком

раду (1848), преко захлаЬен»а због

проглашен»а Црне Горе за кнеже

вину, та,)ног уговора (1866) ко.)им

се кн>аз Никола одрицао престола

у корист будупег владара у^едопье-

не државе до зазедничког ступала
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