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Прикази, критике, извешта]и
ва, у одреЪеж)] мери у ]едном
мноштву споредних области допун>авати оне празнине кеде то пи
сано право не може обухватити"
(с. 178).
д) Изазиван>е нове пажн>е и по
лемике балканских правника и
других научника.
У изношенэу цшъева рада има
елемената (у тач. б, в, г) ко^и подсепа]у на иде]е истори]ске школе
права. У том духу ]е и преиорука
„о испун>аван>у" „обича]ноправном садржином конкретннх правних правила" (с. 182—183). Водепи
стално рачуна да се не преувелича значащ обича^ог права, КрстиЬ сматра да има низ правних
обича]а ко]и нису у супротности
с правним и моралним вредностима соци]алистичког друштва, па
се зато могу и датье задржати.
Нарочито су занимл>иве оне
Крстипеве иде]е ко]е препоручу^у
ревалоризащцу „савремене улоге
обича^ног права, посебно посматраног из аспекта ице)е и праксе
самоуправл>ан>а и, у дужо] перспективи, одумираша државе и
постепеног ишчезаван»а класичног когентног система правног
регулисала односа у друштву" (с.
180). Као далеку и историйки
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предодреЬену перспективу КрстиЬ
види постепену замену писаног
права неписаним. МеЬутим, оно
што ]е ближе за ньега и што ^е у
духу дугословенске марксистичке
теорбе права (вида Гледишта 2,
1979), ]есте самоуправно нормиран>е „односа на нивоу ко,)и ^е максимално близак оним суб]ектима
и слободним непосредним произвоЬачима ко^их се те норме даректно тичу" (с. 184).
КрстиЬ у сво^- КН.ИЗИ снажно
наглашава „анализу реликата"
обича.)ног права а да претходно
ни^е прецизно изразио сво] концептуално-теорщеки став о том
питан>у. А да би се то учинило
нужна ]е била и презентащца
идеалног модела гкуединих обича^ноправних институщца о чщем
се „реликтима" говори. Аутор ни]е и етнолог. Дело ]е вредно пажн>е научне ]авности како са становишта стан>а старее и новще
обича]ноправне матерще, тако и
са становишта теорще о обича]ном праву, ко]а ]е о том питаньу
и код нас и у свету ^ош подела
на.
Никола Ф. ПавкоеиН

М1гко МагколЛб,
КАКОБШ 21УОТ I ОВ1САЛ 5Е2<Ж5КШ ЗТОСАКА ЫА УБЬЕВЦЦ
ХЬогшк 7а пагоатп Ичо1 1 оЪа&це Тихпап 31ауепа, кп). 48.,
2аегеЬ 1980, стр. 5—139.
н>а планине; организащца издига;
Реч ]е о веома занимл>иво] и
мужа и прерада млека; сточарски
обимноз антропогеографско-етностанови; унутраппьост станова;
графскоз студщи, у ко.)'о] ]е аутор
чобанска храна и посуБе; чобансеби поставио сложен задатак:
ска одеЬа и обуЬа; сточарски обида проучи традиционално сточарча.|и и верован>а; чобанске песме
ство на Велебиту. МеЬутим, таква
и игре; здиг или силазак са пла
проучаванза отежана су чин>енинине; деоба трошкова и млечних
цом што наведено сточарство у
произвола; оеврт на исторщеки
новщ'е време углавном тамо више
развод сточарства на Велебиту; у
не постели.
и на кра]у заюьучак.
У студщи су на.щре изложени
географски услови за постсуанэе
Студила ]асно показу]е да се на
сезонског сточарства на Велебиту.
Велебиту током дугог времена
Затим следе одел.ци: велебитско
одржавао изузетан сточарски жи
сточарство и н>егова правна оргавот. У томе ]е ова наша планина
низащца; уздужни и попречни
имала залажено место како у
сточарски путеви; сезонски пашсклопу динарског сточарства, тако
н>аци Примораца и Личана; дал
и у склопу европског Средоземлэа.
матински пашн>аци на Велебиту;
МеЬутим, сточарски живот на Ве
начини економског искоришЬавалебиту имао ]е толико локалних
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посебности да је прерастао и у
специфично сточарско подручје.
У данашње време економски
значај Велебита, како истиче аутор, веома се изменио. Тамо где
је било развијено сточарство са
да је мало живота. Променио се
ритам живота који је вековима
трајао на наведеној планини. Депопулација планина је нормална
појава у данашњим југословенским настојањима да се стари об
личи живота поведу новим путевима. Али тај нови живот према
мишљењу аутора, не треба остваривати дизањем руку од тла на
коме смо живели вековима.

За израду ове студије аутор је
користио разноврсну литературу.
Уз текст је приложен велики број
скица, фотографија и карата. Све
илустрације су изузетно успеле.
Због тога треба поздравити његов
успех. Аутор је уопште добар
познавалац сточарства на динарским планинама, што је показао
и другим објавл>еним радовима.
ЬЬегова студија о сточарству на
Велебиту свакако ће подстаћи и
друге наше научне раднике да
проучавају сточарство на многим
планинама Југославије.
Јован Ф. Трифуноски

Ејуп Мушовић, ЕТНИЧКИ ПРОЦЕСИ И ЕТНИЧКА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА НОВОГ ПАЗАРА. Посебна издања Етнографског института
САНУ, кн>. 19, Београд 1979, 298 стр.
Нови Пазар са околином има
богату историјску прошлост, али
је о њој мало писано, иако је у
овом крају наше земље формирана прва српска држава, која има
дугу предисторију у рашком племенском савезу.
Слично је и са историјом гра
да Новог Пазара, као и са етничким процесима и структури становништва у њему. Стога аутор,
најћешће, није имао ослонца у
истраживањима других аутора.
Многа питања морао је из основа
да обради сам.
Књига је подељена у три дела.
Први део садржи неопходне краће приказе географског положаја
Новог Пазара; говори се о траговима првих насеља у новопазарском крају, затим о досељавању
Словена и рашкој држави; затим
је реч о Рашкој после Душанове
смрти и експанзији Турака; о култури и образовању у Новом Пазару до 1912. године; о окупацији
Новог Пазара у последњем рату и
о Новом Пазару у ери социјалистичке изградње.
Други део садржи оно што је
најглавније у расправи. Најпре се

даје етничка структура становништва и етнички процеси. Затим
следе излагала о првим траговима
насеља и првим становницима до
лине Рашке. Затим се говори о
Словенима у Рашком крају; о новопазарском становништву од оснивања града; о новој структури
становништва Новог Пазара; о
миграцијама становништва од почетка XIX века. На крају реч је
о етничким процесима и садашњој структури новопазарског ста
новништва.
Трећи део је најопширнији и
садржи грађу појединачно за ве
лики број новопазарских породица и родова који су изложени по
азбучном реду. Реч је и о пореклу
рода, времену досел>аван>а, броју
домаћинстава, њиховим одсел>еним огранцима, итд.
Захваљујући овој добро напнсаној књизн објашњене су многе
појаве из прошлости и етничких
процеса Новог Пазара. Стога
истраживачи овог нашег града и
околног подручја убудуће неће
моћи да заобиђу ову књигу.
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