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Balcánica XX

Aoraje. To noTBpbyje и студи|а
о Црмници Koja се придружу]е
H>eroBoj ôoraToj библиографии о
етнологщи Црне Горе. Као што
je и раниje истицано са великим
делима je као и са великим планинама: што се више удал>авамо
од н>их, то ce jacHHj'e HCKa3yje
н>ихова громадност и oupTaeajy
обриси. Вукмановипева CTyAHja о
Црмници само Aorryibyje ову кон-

статащцу jep je, н>егошевски речено, уобличена на подацима ,,из
главе щцела народа", што joj
jom више повейава стручно-Hai
учни и огантекултурни 3Ha4aj.
Овим je JoBaH Вукмановий дао
прилог Kojn he и будуйе генераKHje умети aoctoj'ho да цене и
тако се на Haj6oA>H начин одужио завича^у у коме je поникао.
Петар ВлаховиИ,

ПЛАНИНА КОПАОНИК
Др Милорад Васовий, Копаоник — географска монографией, Посебна
издан>а Српског географског друштва, кн>. 65, Београд 1988, 238 стр.
Скромном фонду кн>ига о поjединим планинским целинама на
Балкану прикл>учила се и недав
но об]авл>ена CTyAHja нашег познатог географа Милорада Васовийа са насловом Копаоник, гео
графска монографща. Y науци и
других земал>а ретко се може
найи кн>ига KojoM je посвейена
велика пажн>а обради научних
проблема као што je то CAy4aj
у поменутсу BacoBuheBoj студии.
Професор Васовий je вей познат као врстан истраживач планинских масива. За ову CTyAHjy
je користио cBoje резултате вишегодишнэих теренских истраживан>а и података из литературе.
Планина Копаоник лежи у jyжном делу CP Cpönje и прилично
je jacHo омеЬена долинама Ибра,
1ошанице, Ресине, горн>е Топлице, Косовском и Топличком котлином, па стога личи на високу
и трому громаду изоловану то
ком дуге HCTopnje.
Y првом делу кн»иге (стр. 7—
76) говори ce о cBojcTBHMa при
роде Копаоника. Обрайене су геолошке и геоморфолошке особености, климатска ceojcTBa, хидрографске разноликости, педолошки
покривач и ceojcTBa живе при
роде. Y другом делу кн>иге (стр.
77—91) je реч о човеку у ко-

паоничком простору. Hajnpe je
приказано становништво у прошлости, а затим и данашое ста
новништво Копаоника. Y трейем,
HajoiuiiHpHHjeM делу кн>иге (стр.
91—196) су излагака о разноврсним функцщама Копаоника. Ту
спадаjу привредна и непривредна
делатност, затим се говори о односу функщца и животне средине
на планини. Четврти и последдьи
део кн>иге (стр. 197—226) садржи
приказ насел>а и проблеме урба-i
MH3auHje.
Посебно H3AjBajaMo следейе редове из садржине приказане кн>иге. Нигде на тлу Србще HHje
очувано толико старих цркава,
манастира, тврйава, _ развалина
старих градова и рударско-тогоюничарских центара као у долина
ма и котлинама око Копаоника.
Зато Huje CAy4ajm> што се у
Расу, Kojn лежи нешто западниje од Копаоника, зачела наша*
државност у XII веку — одакле*
се српска држава ширила на разне стране. Због тога се за доли
ну Ибра наводи да je исторщска
долина српског народа.
Кньига проф. Милорада Васовийа je пропрайена знатним броjeM HAycTpamija и има богату
библвографщу. Зacлyжyje да се
за н.у 3aHHTepecyjy и радници
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Критике, прикази, извешта]и
разних научних дисциплина. Y
сваком CAyMajy треба поздравити
jeAHo овакво дело и зажелети да
га HMajv и остале планинске це
лине у Haiiioj земл>и. Аутор je
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редовни професор за регионалну географщу Природноматематичког факултета у Београду.
Joean Трифуноски

ИСТОРША PYMYHCKOr ПРАВА
Liviu Marcu i grapa autora, Istoria dreptului románese, vol. II,
Bucuresti 1987, 501 str.
Beh у два наврата, 1981. и
1984. године, у овом часопису
смо писали о Исторщи румунског права трупе аутора Koja je
обухватила среднювековнн период
и раздобл>е новог времена закл>учно са половиной XIX века.
Да би заокружили oeaj поcao, поменути аутори су се напослетку позабавили и историjoM румунског права од половине
XIX века до закл>учно 1944. го
дине. На око 500 страна дали
су богат материал из ове области
и поделили га на два периода.
Док први (стр. 15—229) износи
збиваша до завршетка првог светског рата, дотле друга (стр.
231—448) говори о меЬуратном
раздобл>у и годинама кад се Румуниja укл>учила у систем соцщ алистичких земал>а. Сваки од
ова два дела почин>е општим погледом у коме су изнети економско-друштвено стан>е, политичка
ситуащца, правые структуре и
извори, да би се потом прешло
на државну организащцу. Ту су
обраЬени уставно право, админи

стративно право, судске органи
заций, државне финансы е, BojHa
организацща и меЬународно пра
во. Ту су напослетку и правне
институщце у нajyжeм смислу
у KojuMa се говори о граЬанском праву, трговинском праву,
кривичном праву, процесном пра
ву, науци о праву и изучававьу
права.
Кн>ига je богато попрапена се
лективном библиографщом (стр.
449—478), а индекс предмета (стр.
479—495) олакшава коришЬен>е
квъигом.
Треба рейи да je овим делом
заокружен целокупан поглед на
право у pyMyHCKoj држави, преко феудалног, постфеудалног и
капиталистичког друштва до преласка Румушце на couHjaAHCTH4Ko
ypebeae. Нема сумнье да he у
OBoj кььнзи Hahn многе занимл>иве странице не само историчари права него и сви они Kojn
ce HHTepecyjy за односе у румунском судству кроз векове.
Милан Банку

ВОКАТИВ Y БАЛКАНСКИМ .ГЕЗИЦИМА
Jem Ivar Qvonje, Über den Vokativ und die Vokativformen in den
Balkansprachen und im europäischen Sprachareal — Modern greek and
balkan Studies, Suplementary volume 1, University of Copenhagen 1986.
Y 6aAKaHOAOUiKoj лингвистичKoj литератури се често говори о
вокативу као jeAHoj од 3ajeAHH4ких црта балканских je3HKa Koja

на карактеристичан начин употпун>ава слику о н>иховим подударностима, иако сама не представл>а неку изразиту балканску
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