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бене беседе и здравице; речник и библиографи)а.
Подробни описи, уз анализе и тумаченл свадбеног церемониала проткани су бро)ним изворним терминима
и здравицама. Занимллво je да од
свих юьучних термина везаних за
свадбу, друштвене односе, по;едине
делове одеЬе и изразе у здравицама —
више од 20% су словенског порекла,
иако у проученом насел»у има свега
1% припадника више словенских на
рода. Ово свакако указу)е на чюьеницу да je у култури и етногенези да-

нашн>их Румуна у Моашени била изражени)а словенска компонента.
Све три приказане гаьиге Etudes et
Documents, Balkaniques jecy занимллве
за компаративна етнолошка балканолошка истраживан>а. Вредност им je
нарочито у богатству материала, као и
у томе што се истраживашима присту
пило с jacHo поставл>еним научним цил>евима, и што je доследно примешен
научни метод.
Никола Ф. ПавковиН

GODISNJAK, knj. XIX, Centar za balkanoloSka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, knj. 17, Sarajevo 1981.
Нова, XIX шьига Годишгъака
садржи неколико веЬнх текстова из
археолопое (Мартин Куна, fljje РендиК-МиочевиЬ и Иво Бо)ановски),
етнолoraje (Никола ПантелиЬ), као и
лингвистике (Михаил Петрушевски,
Раде Ухлик). У археолошке теме
Годишъака уклапа се и, обимом нешто
мая>и, текст из области физичке антро
пологи)е (Николаус Ксиротирис).
Обиман рад Мартина Куне (Martin
Кипа), из Прага, Zur neolithischem und
äneolithischen Kupferverarbeitung im Ge
biet Jugoslawiens (О неолишско] и енеолишско] обради бакра на üodpynjy JyïocAaeuje) представлю важан допринос проучаван>у почетака и значеша
металурги)е, теми Koja у последнее време привлачи пажн>у све Beher öpoja
научника. Захвал>у1уЬи археолошким
истраживан>има Koja су вршена протеклих година, слика о почецима метализацще на Балкану знатно се променила. Испитиванл }угословенских ар
хеолога, посебно откриваае раних руд
ника бакра, померили оу хронолошку
границу почетака метализаци)е у дубл>у
прошлост. Мартин Куна врло система
тично oöpatjyje налазе бакра из неолитског и енеолитског периода у Jyrocnaви)И, служеки се при том HajcaepeMeнщим научним методама, као што je
хемщска анализа бакра, Koja може да
посведочи порекло и чистоКу, па чак и
начин прераде бакарне руде. У типолошко) обради, аутор уз сваки тип налаза
даje и списак налазишта, као и спектралну анализу метала коja помаже да се
nocTojehn материал, упоредо са типолошком поделом, што потпунще уклони

у ширу слику процеса метализаш^е
jyroHCT04He Европе.
Други део свога рада Куна je посве
тил налазиштима бакарне руде и средиштима ране металурги)е на Балкану.
Befcy пажн>у аутор je посветио корелаци)и тих средишта, као и 3Ha4ajy Koja
су аихове ме1)усобне везе имале на
на развитак металних типова и металурraje уошпте.
У треЬем делу рада аутор разматра
узроке развитка металypraje, као и
н>ен знача; за социо-економску струк
туру неолитског и енеолитског друштва.
Мартин Куна сумн>а да су економски
разлози били одлу^уНи фактор у
процесу метализащце и наводи да у
позном неолиту метал као украсни
предмет mije доносио веЬу економску
корист, поготову кад се узму у обзир
енерпца и труд уложени у н>егову реализацщ'у. Ни као покретач друштвених
и привредних односа, по ми1шьен»у
Мартина Куне, бакар ниje имао водеЬу
улогу, jep je култура Винча—Плочник,
у Kojoj je металургапа била добро позната, остала до Kpaja потпуно традиционална неолитска култура. Насупрот
томе, у првим енеолитским културама,
Koje несумн>иво доносе промене у
друштвено-eKOHOMCKoj структури, металурпца доживллва регрео. То аутора наводи да заюьучи да метализаinfja и енеолитизацща нема)у корен у
истом систему културе и да je за ту,
помяло парадоксалну ситуацщу пресудан 3Ha4aj имала друштвена функщца
метала.
Изнесена аргументащ^а о економском и друштвеном значаjу метала
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Критике, прикази, извешта^и
показуje да су неолитске и енеолитске
културе имале различит однос према
металу и да су га употребл>авале на
различит начин. Аутор исправно раз
ливе технолошко откриИе металурги)е
бакра од откриКа бакра коje се збило на
соцщалном и психолошко.ч нивоу и
Koje je, свакако, дуже тра)ало, али je
било много 3Ha4ajjuije за развитак и
данамичну промену културе: „Haje
само бакар елеменат Kojn je металурп^у
бакра учинио прогресивном (нови ма
териал, нова технологов), него тек
н>егова нова културна (друштвена)
функци)а Koja не мора увек одговарати
технолошком процесу".
Куна на Kpajy приказу^ покуша)
систематизащче друштвене улоге бакра
где, помало схематски, дели значение
металypnije на „стад^ум магично-естетске функци^е" у неолиту, „стади)ум BojHe и дистинктивне функци^е" у
енеолиту и „стада j продуктивне функiDíje" почетком бронзаног доба. У
овом чланку, уз ko¡h je приложен и
обиман илустративни материал, Мар
тин Куна je, на мудар и разложан начин,
размотрко проблеме ране металурп^е,
а сводом методом успео je да повеже
резултате археолога^, природних нау
ка (спектрална анализа метала) и соци)алне aнтpoпoлoгиje, CTBapajyhH тако
)единствену и комплексну слику о почецима мстализаци)е на тлу Jyrocnaвще.
У чланку О шийолощи новца „крала
Монутуа" и йишагьу H>eïoeoi иденшишеша
(Sur la typologie de la monnaie du „roi Monounios" et sur le problème de son identité)
flyje РендоА-МиочевиЪ, преко нумизматичког проблема, задире у политичку
и културну историку илирског палеобалканског становништва. На основу
типолошке анализе дирахи)ских драхми са натписом BAZ1AEQZ MONOYNIOY, аутор закл>учу)е да je реч о
новцу Kojn je у Дирахи)у ковао илирски крал MoHyHHje, ко)й je, према писаним изворима, владао око 300. године
пре н. е. РендиК-Миочевик сматра да
емисща новца са именом крал>а Монувзца указу je на то да je Дирахион извесно време био под влашЪу овог
илирског крагьа. Од дираха;ског новца
са именом „крал>а MoHyHHja" посебно
je занишъив уникат хелениотичке тет
радрахме, Kojn се налази у Паризу, са
мушком главой са лавлом кожом на
аверсу и Зевсом на престолу на
реверсу, и ко)И тако!)е нош нашис
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BAZ1AEQZ MONOYNIOY. Овакав
тип тетрадрахме чест je код епигона
Александра Великог и настао je из
ньегове тетрадрахме, на Kojoj je на
аверсу био Александров лик у иконографско) схеми Херакла (лавл>а ко
жа), а на реверсу — Зевс на престолу.
Епигони су на своме новцу врло често
лику на аверсу давали cBoje портретне
карактеристике, па аутор износи могукност да лик на тетрадрахми са
Монутацевим именом можда представ
лю овог крал>а, што би yjeflHO био и
први познати портрет неког илирског
владара. Нумизматка, Koja je, према
ауторовим речима, „непресушно врело
noBjecHHX информащца, посебно онда
када остала, напосе литерарна врела
пресуше", била je у овом cny4ajy и више
од тога — она je помогла да се осветли
jeflaH део joui увек недовольно испитане
прошлости палеобалканских народа.
Обиман текст Иве Бо^ановског Прилози за шойографщу римских и йредримских комуникаища и насела у римCKoj Провинции Далмацщи, III — При
лег йроучаван>у аншичких насела и комуникацща у исшочно] Босни ( Contribu
tions à la topographie des communications
et des agglomérations\romaines et préroma
ines dans la province romaine de Dalmatie,
111 — Contribution à l'étude des agglo
mérations et des communications antiques en
Bosnie orientale) представлл треКи део
веома добро документоване cepnje о
комуникацщама у римско] провинцией
Далмации. BojaHOBcra реконструише
трасу римских и предримских путева
у источно) Босни на основу обимне археолошке, епиграфске исторгске и топографске гра^е. Посебно je занимл>иво што узима у обзир економску осно
ву и потребе за комуникаци;ама предримског становништва на овом под
ругу.
Николаус Ксиротирис (Nikolaus Xirotiris) Die Neolithisierung Südost-Euro
pas. Ein anthropologischer Annäherung
sversuch (Неолишизащуа y jyïoucmo4Hoj Евройи — Покуша; аншройолошKoï шумачепа) у свом раду даje комщутерску анализу ранонеолитског антрополошког материала Балкана и
Анадолще. На основу разгранатих дендрограма (Koje flaje у прилогу), аутор
заюьучу^е да „женске лобаае, у целини
посматрано, noKa3yjy ман>5 вар^'абилност него што je to cny4aj са мушким
лобавьама". Hnje, ме!)утим, jacHO зашто
ie налазе са територще JyrociaBHje
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Ксиротирис ограничив само на матери
мая из Винче, а нщ'е узео у обзир на)истражетцу cepnjy антрополошког ма
териала из мезолитских и ранонеолнтских култура Ъердапа, kojh би можда
дали веКу сигурност н>еговим ставовима.
Од осталих текстова у Годишпаку
треба скренути пажау на рад Михаила
Петрушевског Ейски jemtc Хомерових
йесама и ,&xajcKu" дщ'алекш микенске
ейохе (La langue ¿pique des poèmes homé
riques et le dialecte ¡¿ichéen" de l'époque
mycénienne) као и на обичне прилоге
Николе ПантелиЬа Традиционамт елеменши у женидбеним о5ича;има у североисшочно] и делу цеишралне Србще
(Eléments traditionnels dans les coutumes
du mariage dans la Serbie du nord-est et
dans une partie de la Serbie cenrale) и

Радета Ухлика Зайажагьа о ромским
хласовима (Observations sur les voix tzi
ganes — romes).
У Годшшьаку су и прикази Живка
Микика на IV том значаще антрополошке едищце Rassengeschichte der Men
schheit и на нову юьигу конгресних радова Грчког антрополошког друштва
Praktika, том 48. У Хроницц су
об)авл,ени Заклучиц са XVII и XVIII
ходишн>ех сасшанка сшалних чланова
Ценшра за балканолошка исшайивапа
за 1979, односно 1980. годину, Koje су
припремили Едина Алире)совик и Живко МикиК. Едина ArmpejcoBHh je тако^е
припремила извешта) о резултатима
истраживаньа обав.ъених за Центар у
1979. години као и план активности
Центра за период 1981 — 1985.
Александар Палавесшра

ЗБОРНИК ЗА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ МАТИЦЕ СРПСКЕ, 1—16
Нови Сад 1965—80.
Одел>еье за уметност при Матици
српско) у Новом Саду добило je 1965.
године у Зборнику за ликовне уметности могуЬност да резултате сво)их
научних истраживан>а српске уметности
стави на увид заинтересовано) jaBHocти. Тиме су обогаЬене наша култура
и наука у целини, а посебно српска
HCTOpnja уметности, Koja доби)а ceoj
први спещл'ализованн часопис. Захвал>у)уЬи преданости уредништва (главни
уредник проф. др Де)ан МедаковиЬ),
Зборник Buje делио судбину неких
других публикащца, веЬ je излазио редовно, тако да ове године 04eKyjeM0
17. том.
Мада су научноистраживачки проjeKTH Одел>ен>а поглавито усмерени на
период од 1459. до 1690. године, на
уметност српског романтизма и уметничку топографщу градова, уредништво je од самог почетна настегало да
прошири концепщцу часописа, па се
доприносом сарадника граничне го
дине у проучаваау српске уметности
помету у оба правда, а укл>учу}у се и
прилози посвеЬени уметничким проблемима других )угословенских народа,
па и нама суседних земал>а.
После неколико öpojeea, пошто се
докра)а кристализовала концепта часописа, налией ce CBpcrraBajy у расправе

и прилоге oöyxBaTajyhn све видове
ликовне уметности — архитектуру,
скулптуру и сликарство, применьену
уме!ноет итд. Што се методолошког
приступа тиче, сама матери)а донекле
noTiicKyje у други план бавл>ен>е ликовном проблематикой са теорщеко-естетског становишта. Честа усмереност на уже исторщеко посматраше
одре1)еног предмета или nojaee потврЬуje jom jeflHOM истори)у као корен и
извориште наше науке, али и join недовол>но утабане стазе у процесу синтезе
равноправних по)мова садржаних у
синтагми — исторща уметности.
У погледу балканолошке тематике,
Koja нас посебно занима, мора ce Hajnpe
указати на могуЬност алтернативног
дефинисаша овог термина. Найме, шире
посматрано, под балканолошком темом
може се подразумевати практично сваки
прилог у Зборнику будуКи да се бави
nojaeaMa везаним за подруге Koje се
по CBojiiM географским и културним
одредницама сматра делом Балкана. У
том смислу, садржа) Зборника у целини
можемо посматрати као спецщализован,
на )угословенско подруч)е усмерен,
огранак балканолошких истраживавьа.
КористеКи се, тако, публикованим ма
териалом као градом, можемо га уклапати у контекст шире замшшьеног научног синтетизованл.
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