
110 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАсоциологије'. Главни су недостаци. што, je потпуно изостављено исто- риско разматрање методолошког. проблема ,и критичка анализа са- времених супротних методолошких. праваца у- социологији, који су за дубље разумевање . појединих проблема готово неопходни, и донекле једнострана оријентација на; технику претежно социјално- психолошких истраживања.
Војин Милић

Leopold Wenger: DIE QUELLEN DES RÖMISCHEN RECHTS. Wien, 1953, XVIII + 973 S., 4°.Завршавајући свој дутогодишњи плодни рад на историји рим- ског права, који му je донео углед једног од најистакнутијих рома- ниста и чланство y Аустриској академији наука, проф. Венгер je написао ово дело, чија појава несумњиво претставља догађај прво- разредног значаја y романистичкој литератури. Рукопис je завршен 1947 године и досвећен Аустриској академији наука поводом њене стогодишњице, a она га je објавила као свеску 2 своје едиције 
Denkschriften der Gesamtakademie. Аутор je умро непосредно после изласка књиге из штампе.Због огромног броја извора који ce из године y годину пове- ћава новим археолошким истраживањима и нарочито новопронађе- ним папирусима; због све већег броја критичких анализа извора које су сткриле низ интерполација из разних периода и дале низ предлога за попуњавање нечитких или изгубљених делова извора; због великог броја издања извора спремљених од присталица једног или другог начина читања или попуњавања празнина; због тога што je цео критички материјал растурен по многобројним књигама и часописима на готово свим већим језицима света, изучавање исто- рије римског права на изворима постало je врло компликовано. Оно je практично постало могуће само великим ерудитима који усто имају на расположењу велике светске библиотеке. Књига проф. Венгера, поред класичне Кригерове књиге Quellen и Шулцове Hi
story, имала je за циљ да ту тешкоћу ублажи и да рад на изворима учивм једноставнијим и приступачнијим дГлеко ширем кругу људи. Она je то несумњиво и постигла: y њој ce, на врло једноетаван и практичан начин изложено, налази све оно што je потребно сва- коме ко приступа изучавању римског права на изворима. Она je направљена тако да je истовремено и драктичан уџбеник и водић почетницима и користан (сада неопходан) приручник и потсетник искуснијима.Књига почиње О.пштим уводом (1-45) y коме ce расправља о месту и задатку историје римског права y односу на остале дру- штвене науке. У склопу књиге, Општи увод претставља самосталну монографију чији закључци нису имали утицаја на главну садр- жину књиге, односно на оно што хоћемо y њој да истакнемо и што претставља њену вредност. Зато ce на њему овом приликом не за- државамо, мада ce неки закључци могу дискутовати и не при- хватити.У Уводу (46-53) су, после кратког општег прегледа извора и нлхове класификације, изложени дојмови и задаци и наведени основни уџбеници помоћних историских наука: епиграфије и палео- графије, дипломатике, правне епиграфије и палирологије. У посеб- ном параграфу Увода набројане су (и изложене њихоне основне ка- 



ПРИКАЗИ 111рактиристике) : збирке и издања извора, литература која ce односи на историју извора, часописи који објављују изворе и њихове кри- тичке анализе и речници римскога права.У првом делу. (под насловом Писани споменици) говори ce најпре (54-101) о материјалу на коме ; су Римљани и Грци писали, односно . на коме су . сачувани писани споменици римск.ога права (дрвене таблице, цртежи и натписи на зидовима, натписи, на камену и мермеру, металне плоче, таблице са воском, папирус, пергамент, земља, слоновача и кост, тканине, хартија), о начинима на које ,је сваки од њих удотребљаван и о, важнијим налазиштима свакога од ових споменика. Затим (102-129) су. изложени начини на које ce писадо (историја азоуке, знакова за бројеве и акцената), списак- скраћеница и, симбола употребљаваних y римским писаним споме- ницима и списак уобичајених знакова који ce данас употребљавају при издавању текстова (Textkritische konventionelle Zeichen). Нај- зад (129-148) ce говори о врстама и употреби печата и отисака и њи- ховој вредности као извора за историју римскот права.У даљим поглављима поменути су сви познати писани и не- лисани, римски и грчки извори за историју римскога драва и то: неправничка литература Сдела историчара, дела песника, стручна литература, грвори и писма, литература која ce бави теоријом др- жаве и ранохришћанска и црквена правна литература) y којој -ce налазе подаци о праву (174-327); писани правни споменици (327-840) и неписани правни споменици — алати, рељефи, слике, новац, ме- даљони и конториати — који дају лодатке о економском и правном животу (878-911). Писани правни споменици грудтисани су на сле- дећи начин: (А) рани период и Закон од дванаест таблица (обичаји, традиција, календар, натписи на Форуму, leges regiae и проблеми везани са њима, Закон од дванаест таблица); (Б) република и поче- так принципата (закони, сенатске одлуке, leges datae и leges dictae, наредбе магистрата); (В) императорске конституције; (Г) јуриспру-. денција; (Д) период домината (ius и leges); (Ђ) Јустинијанова коди- фикација; (Е) приватне исправе. Интересантно je . да су дела која ce баве државним уређењем и теоријом државе сврстана y неправ- ничку литературу и то делом y „стручну литературу“ (напр. Плини- јева предиска са Трајаном о уређењу провинција, Notitia dignitatum, 
Enumeratio provincianim Romanarum и др.) a делом под досебним насловом (напр. Полибијеви одломци о уређењу државе, Цицеро- нова дела De republica и De legibus и др.).За сваки од поменутих извора назначена je историја његовог настанка и његова улога y римском правном животу; лазначено je где ce налази оригинал са напоменама о његовом стању; наведена су сва његова издања и карактеристике појединих издања; наведени су проблеми које изазива жихово коришћење као извора и важнија. предложена решеша тих проблема (аутентичност, читање нејасних оштећених места, попуњавање празнина, интерполације, неслагање са другим цитатима истих дела итд.) и литература која ce односи на те проблеме (не литература која ce односи на правне установе о којима извори говоре, него она која говори о самим изворима); и, најзад, дата je оцена вредности сваког од ових споменика за изуча- вање историје римскога права.Посебно поглавље (841-877) посвећено je начинима критичке анализе текстова a посебно истраживању интерполација и литера- тури y вези са овим питањем.Књига ce завршава стварним регистром (913-944) и азбучним регистром извора (944-973).
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