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унилатерларном пакту заштите лич

ности и имовине, код кога je могуЬно

разликовати раздва^аше, уток, провоЬе-

н>е и велику дорзонз^у. После тога, реч

je о билатералним облицима заштите

личности приликом уговореног посре-

дован>а, ослоба^аньа недужних сродника

код крвног дуга, приликом плаКала

крвнине, и сл.

Аутор разматра и положа) албанске

жене у вези са питан>ем бесе, посебно

женидбене уговоре.

О дорзотци се затим говори као о

средству заштите наследства, затим

породице, Kyhe и имовине оставиоца.

У заштити имовинских уговора посебно

je истаюгут строги формализам прили

ком лиховог заюьучиван>а, као и код

заштите уговора о промету некретнина.

МеЬутим, nocroje и еластичнз^и облици

дорзони)е, али само кад je реч о про

мету покретних ствари — дорзошоа на

пщаци, кад je реч о уговору о делу, уго

вору о наполици стоке и о кесиму,

код оставе, послуге и опкладе.

У оквиру другог дела реч je о врста-

ма дорзони)е у поступку обича)ноправ-

ног судовала.

У заюьучцима студиje аутор je пре-

цизно указав на друштвено-исторщске

услове у Kojmu се оформила дорзонзф

као установа o6H4ajHor права код Ал-

банаца. Тако1>е je об)ашн>ен и н>ен зна-

uaj за остварен>е уговорног односа, за

стваран>е синалагматичког уговора, ван-

каузалних обавеза и за разво) облигаци-

оног права уопште, али и нъен yrauaj

на отпочшьале соцщалне диференщ^'а-

цще у племенском друштву.

Аутор на Kpajy оправдано истиче да

упознаваке установе дорзотце не би

било могуЬно без претходног познава-

1ьа, иначе недовольно проучених албан

ских oóii4aja. Због тога je било потреб

но изложити садржину обича)а и оба

веза коje из н>их произилазе, као и

формализам настанка облигационих од-

носа, а затим све то илустровати иска-

зима и живим примерила анкетираних

познавалаца обича;ног права. Само

тако je могуКно бол>е схватити средину

и менталитет друштва коje се служи

заштитом помойу дорзошце.

Ъурица КрсшиН

I. в. KaxQi&f¡, OI APXAIOI EAAHNEZ STHN NEOEAAHNIKH AAIKH

ПАРАА02Н, 'Abfpa 1977, 143 стр.

Занимл>ива кшига J. Какридиса Cûïa-

pu Хелени y новогрчким народным йре-

дан>има представлю допулено издание

сгудоче Die Alten Helenen in neugriechi

schen Volksglauben. Кн>ига садржи три

поглавл>а: Хелени, Старе приче у новом

руху и Оживл>ава1ье старих митова.

Оваквим распоредом гра1)е аутор je же-

лео да укаже на генезу народних пре-

даньа, paMHKvjyhn изворно народно пре

дание, Koje je очувано само захвал^уЬи

усменом преношелу, затим предала коja

су нашла место у античко) юьижевности

и нъеним посредством доспела до да-

наппьих дана и предала коja су у уста

народа ушла из юьижевности. Не би

се могло реЬи да je аутор увек доследан.

Тако, на пример, аутор легенде о прет-

хомеровским Хеленима сврстава у чисте

народне, иако се оне cpehy, рецимо,

код Хомера и Хесоида. У делима ових

класика сачувана je окосница предала,

док су разра^ене фабуле са мноштвом

детали разултат маште народа, Kojn je,

лреносеки легенде, уздизао ceoje митске

претке.

Из првог поглавла сазна)емо да

Грци enoje претке налазе у лудима ги-

гантима претхомеровске епохе. „Били

су високи до неба", снажни и борбени,

чврстих моралних норми. Жене нису

заоста)але за мушкарцима. Сразмерно

ibKxoBoj „мушко) снази", краен их

„женски квалптет" — снажна ocehafta.

Загонетка лиховог нестанка обично се

одгонета причом да су ум1фали када

би пали, jep онако огромни нису могли

да се усправе. Жене су често умирале

сазнавши да им je неко драг повре^ен.

Дакле, НзИхове дивне одлике — стае и

ocehaiba — чиниле су их изузетним,

али су и биле кобне по лих. Minerai Хе

лени живе у свакодневним изразима.

За нешто веома старо каже се да je

„из доба Хелена", за jaKor човека да

je „Сав Хелен", а за вредног „Прихва-

тио се посла као Хелен усред лета".

На начин н>иховог нестанка подсеКа за-

клетва „Да паднем ако не говорим ис

тину".

J. Какрндис се пита како с> предала

о претхомеровским Хеленима и гам тер
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мин "EM.t]veç могли да се очува;у до

данаипьих дана. — Нщ'е ли аутор при-

сталица теорще дисконтинуитета у раз-

Bojy културе када се слаже са твр^е-

н»ем да се „у средшем веку кида веза

за антиком"? Познато je, найме, да се

у византи^ско време насупрот )ачан>у

хришЬанства ]авл>а)у и снажни мани-

фести паганске вере. Могло би се, та-

ко!)е, претаоставити да преданна о прет-

хомеровским Хеленима нису уништена.

Kacmrje, за време турске доминащце

jacHO их препозна;емо у клефтским пе-

смама. Потомци тих дичних Хелена су

и Диогенис Акритас и многе девочке

харамбаше.

Што се тиче термина "EXAtpeç. тачно

je да се у списима Прокопка и другим

Византийским писаним изворима под

Хеленом подразумева паганин. Грци су

називани PoMejiuia или Хришпанима.

Не би се могло доказати да je назив

"EíÁr¡reg, нестао из народног говора.

Тврдаа аутора да се Грци поново на-

зива)у Хеленима од 1821. године не би

се могла одржати. И у писаним изво

рима та) термин се враКа у употребу

много раниje. О томе говоре и списи

из XV века, а и народне песме испеване

пре 1821. године.

У другом поглавл>у аутор предочава

два мита коja су интерпретирана у ан-

TH4Koj кн>ижевности. 1едан je, мит о

Мелеагру из Хомерове Илщаде, про-

истекао из старограчког преданна (по

<í>pej3epy, не само грчког, веЬ „целе

apujeBCKe расе"). У свим KpajeBHMa

Грчке 4yjy се öpojHe варщанте мита о

везаности л>удске душе за дрво. Окос-

ницу чини предайте да Mojpe, одре^у-

iyhu судб1шу новоро1)енчета, досуде да

дете — обично син — умре када цепа-

ница Koja je запал>ена у опьишту изг-

гори. MajKa извади дрво из ватре и

брижл>иво га чува. Како су л>уди смрт-

ни, после дужег или краКег времена,

дрво ипак изгори. Разлози су, судеЬи

по богаству варианта прича, öpojHH.

Други мит, мит о поставку жена, ушао

je у предание из Хесиодовог дела По

слом и дани. Основни мотив, настанак

жена од разних врста животтьа, пре-

no3HajeMO у богато разви;еним фабулама.

У треНем поглавл.у говори се о ле-

гендама о постанку жчеднних места.

Преда&е о пеЬини веома j е слично причи

о Киклопима из Oduceje. Легенда о сто-

па.ча Диогенисовог кон>а скоро je иден

тична библиjcкoj причи. J. Какридис

je, с правом, у недоумици да ли су ова

преданна потекла из усмених или писа-

них извора.

И поред неких пропуста у поставка-

ма и заюьучцима, ова шьига je вредна

jep пружа изванредну rpaÇy етнолозима,

лингвистима и историчарима юьижев-

ности.

JotoHKa Ъор^евиН

Рел>а КатиЬ, СТОЧАРСТВО СРЕДНЮВЕКОВНЕ СРБЩЕ, Посебна издан* САНУ

шь. DXIII, Београд 1978, 166 стр.

Познато je да je сточарство пред

ставляло знача^ну привредну грану

средн>евековне Cp6nje, док je земл.о-

раддьа )едва успевала да задовол>и и

домапе потребе. Стога je Рел>а КатиН

добро урадио што се посветио проуча-

ван>у тако знача)не привредне гране —

сточарства у Cpönjn у средшем веку.

Дело садржи: предговор (стр. VII

— VIII), увод (стр. 1 — 7), организащ^а

сточарске производил (стр. 9 — 30),

домаЬе животшье (стр. 31 — 65), га-

je&e пчела (стр. 66 — 69), риболов

(стр. 70 — 75), зоохип^енске прилике

(стр. 76 — 111), 3Ha4aj стоке (стр. 112

— 132), о мерама за хип^енск} заштиту

меса (стр. 133 — 141) и заюьучак (стр.

142 — 143).

Као што се из изложеног види, аутор

je enoja истраживаша поставио на веома

широку основу, користеКи оне податке

до коjих je могао доЬи. Испитиван>а су

показала да je у среднювековно) Србщи

сточарство било главно занимайте за-

висних сел>ака. Се.ъаци сточари живели

су у насел>у Koje се називало катун.

То су могла бити покретна и стална

населд.

Српски правни споменици садрже

не само прописе о дужностима сточара

век и прописе о организации^ исхране

и CMeurraja домаких животика. Пошто

je исхрана стоке била ограничена ис-

кл>учиво на паипьаке, повел>е владара

из динаспф НемашиНа, као и Законик

цара Стефана Душана садрже npomice

Kojíi се односе на коришкенье паипьака

и Еьихову заштиту од бесправног корк-

швен>а.
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