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Balcánica XII

1975. године. Penco je Koja друга наша
облает толико дуто испитивана.
Облает Конавла издужена je од северозапада према jyroHCTOKy и то „од
Bynjer ждри^ела до Дебелог ópnjera".
Ca истока се граничи Боком Которсском, са севера херцеговачким планинским гребенима, са запада Цавтатом, са
jyra 1адранским морем. Границе области
су природне и она представлю jacHy
географску целину.
Истори)Ску и етничку прошлост Ко
навла, чи)а се историка мешала са истоpujoM суседних земал>а и области, аутор
je проучавао користеКи HcropHjcKe изворе и архивску rpahy у Цавтату, Ду
бровнику, Херцег-Новом и Котору.
Осим тога, коришЬене су црквене юьиге, мемори)алш1 записи у приватном
власништву и друго.

Све у свему, Jobsh ВукомановиЬ,
наш искусан научни радник, успешно
je проучавао у оном делу антропогеографске и етнолошке одлине наведене
области. Изложио je стварну природну
средину у вези са целокупним народним животом, обича)има и духовним
стваралаштвом становништва.
Посебни део рада оадржи монографи)е 29 сеоских насе.ъа. У ньима су
одел>ци : о положа)у и типу села; прошлости и старинама; садам пьем становништву; и о несталим породицама. —
Методски оквири рада, CBojoM чврстином и логичким склоном, KMahe rpajHy
вредност. У делу има 47 фотографов
(HajBHuie са ноплъом становништва), али
не садржи карту области.
Jрван Ф. Трифуноски

BALKAN STUDIES, vol. 21/1, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 1980.
Oeaj 6poj часописа солунског Инсти
тута за балканске студи)е посвеЬсн je
рефератима Koje су подпели (или припремили) грчки научни радници на
Четвртом меЬународном конгресу jyroисточноевропских студоц'а у Анкари (13.
до 18. августа 1979). Реч je о дванаест
реферата, од KojKX heno укратко при
каза™ само неколико. У занилиьивом
реферату П. J. Зепоса, познатог грчког
стручшака за исторщу права и за обича)но право Tpaîoeu визаншщско1 Права
у обича}ном Праву, истакнуто je да je
внзанти]ско право било доминантно
током многих столеКа у широком реги
ону jyroHCT04He Европе и Мале A3«je,
посебно зато што je турски осва^ач
толерисао право ocBojemnc народа. На
та) начин су свештенство и поглавари
локалних самоуправа постали депозитари и наставл>ачи примене византи)ског права. Тако je у поменутим регионима настало поствизантщеко право.
Кад су ce у XIX веку формирале бал
канске државе, ово право je наставило
да живи у неким од н>их, и то било
као писано право било кроз неписано
право. Аутор се, мег)утим, ограничава
на приказ остатака византщеког права
у грчком праву и посебно oöpahyje
го^едине знача)нн)е правне институте и
принципе. Тако он разращу je принцип
слободе уговарака и неформалности у
уговорним односима; затим принцип
поштован>а добре вере и добрих пос-

ловних o6H4aja; братимл>ен>е; неке
принципе o6H4ajHor наследног права;
oÖH4aj „тримори)е" (ко)и je уведен join
1 306. године на предлог пагри;арха АтаHacuja), према коме родители ко)я надживе дете наслежуjу само треКину н>егове имовине, док се оотале две треНине
деле измег)у шире породице и цркве;
o6iwaj „психике", KojH je у вези са
одредбама 40. новеле Лава Мудрог о
насле!)иван>у Л1ща Koja умру у заточеништву, итд.
У заюьучку реферата подвучено je
да oÖH4ajHO право поствизанти)ског пе
риода представла моКну везу у ланчу
HCTopnje народа jyroHCT04He Европе,
Koja je остварена упркос )езичким разликама, на основама културе византедског света.
У реферату Евангелоса Кофоса Дилеме и йравци грчке Политике у Македонии
1878—1886. реч je о периоду KojH се
односи на критичне године — од Берлинског конгреса до бугарске алексине
Источне Румелще, када je била преиспитивана грчка политика у македонском
шгоиьу. КоришЬмьем новог архивског
материала из грчког Министарства
споллих послова, у реферету се иеггаîyje начин на Kojn je била формулисана
политика Грчке, н>ени цил>еви, као и
cnpoBoheibe тих цшьева у дело. Пре
седамдесетих година Грчка je погрешно
посматрала Македони)у као jeдан од
отоманских региона Kojn he чинити део

http://www.balkaninstitut.com

Критике, прикази, извешта^и
проширене грчке државе. Пошто je из
ложив садржину рада Грчке ()ачан.е
црквених институцща и грчког школства, пропаганда преко агената, kojk су
често били лекари ко)и су дштломирали
у Атини, итд.) у том периоду, аутор
закл>учу)е да су после 1886. грчки напо
ри у Македонии склабили, jep je грчка
влада посветила пажн>у Криту и другим
}ужним областима. У прво) децени)и по
Берлинском конгресу Грци су на)зад
схватили важност формулисаша jeдне
peammje политике и потребу ослоба1)ан>а од сентименталних предрасуда у
односу на Македош«)у. СхваЬено je, на
йме, да je македонско питание постелено
добщало юьучну улогу у неточном питан>>, као и у целокупном процесу ослобо^еньа и >^еди№ен>а Грчке у je;nry националну државу.
А. Пана)отопулос, у реферату Почешак односа Грка и Младошурака, говори
о pa3Bojy тих односа пре (улске револуц^е 1908. Аутор жели да укаже на
чизьеницу да су Младотурци први пред
ложили контакт са отоманским Грцима
и представницима Крал>евине Грчке,
али да су зато Грци били веома обазриви
на предлоге за сарадау на успоставл>ав>у
уставног режима у TypcKoj, jep су исувише дуто били у сасвим другачи)ем
положа}у у односу на Турке. Реферат
се углавном заснива на примарним изворима, то jecT на грчким конзуларним
H3BeurrajHMa Kojn ce 4yBajy y архиви
грчког Министарства споллих послова.
JoaHHC Пападрианос поднео je рефе
рат KojHM се осветллва jeflHa занимл>ива ш^единост у грчко-ерпским оппггим односима, под насловом Срйски
ейишафи на хробовима Грка у Беохраду.
Из овог реферата доби)ама користан
увид у податке о неким 3Ha4ajmijHM
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породицама Грка у Београду (Кумануди,
Папакостопулос, Кики, Пикули и дру
га).
Теано Циовариду у свом реферату
Криза сувох хрож^а и >ьсне рейеркуыце
у Грчкоу KpajtM XIX века разматра питале финанси)ских тешкоНа Koje je изазвао пад цена овог знача|ног грчког
извозног артикла услед проширеша гаjeiba винограда у OpannycKoj. Мноштво
статистичких и других података доводе
аутора до следепих заюьучака: криза
сувог грож1)а изазвала je озбшьне про
блеме у Tp4Koj KpajeM XIX века, али
je на CBojeepcTaH начин представл>ала
и доприноо у отпочин>ан>у илдустри)ализацщеземгъеиу сман.е»у н>ене вели
ке зависности од увоза индустри)ских
производа.
Остали реферати односе се на следеНа
питака: грчке политичке парпце од
стицанл независности до другог светског рата (К. Сволопулос); острвеко
друштво и привреда у периоду венецщанске доминащце — на jeflHOM кон
кретном примеру (К. Малтезу); за)еднички грчко-албански мотиви у народHoj юьижевности (T. Joxanac) ; историографи)а у македонско) епохи и визанmjcKa доминащ^а у jyrocHT04Hoj Европи
према уговорима о миру из деветог века
(Т. Лунгис); римаке колонке у Епиру
(М. Хацопулос); статистика о rp4Koj
превласти у пловидби и трговини на
дожем Дунаву у периоду 1837. до 1858.
године (К. Вакалопулос) ; )едш поствизанти)ски керамички центар (X. БакирЦИС;.
Oeaj 6poj часописа садржи и више
приказа юьига и других студила из
области балканолoraje, шире схваЬено,
из разних Kpajeea света.
Ъурица КрсшиН

ZEITSCHRIFT FÜR BALKANOLOGIE, Jahrgang XVI, Institut für Balkanologie
Berlin — Wiesbaden 1980.
У шеснаестом öpojy за 1980. годину
западнонемачког часописа за балканолопщ o6jaB^emt су прилози стручшака
из многих земал>а Kojn oöpaljyjy, продубл.у)у и доносе нове вести у области
балканологще, као што су: je3HK, кн>ижевност, етнологща, фолклор и уметност. Доследан CBOjoj ЛИНГВИСТ!WKoj
opHjeirraiHij*, као што смо Beh jeдном
приликом нагисали, и oeaj 6poj, KojH
садржи дванаест студила, седам поове-

hyje проблемима балканске лингвис
тике.
Аутори у овом 6pojy су: Л. Базен и
Ц. Óejc, Ойозицща конешашацща — не
конешашацща у шурском и бухарском; А.
Хетцер, Кривично-йравна шерминолоща
у албанском )езику — филолошко исшраживале речничкох бохашешва (ешимолоxuja, образован* речи, семантика) на
Кривичном законику из 1977; J. Хубшмид
Прийремапе румунскох ешимолошкох реч
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