
GAIUS NOSTER
— O имену писца најстаријег уџбеника права —Откако je Нибур 1816. године y Верони нашао палимпсест који je крио готово цео текст Гајевих Институција, око личности овог класичног правника непрекидно ce воде дискусије. Откриће папируса y Египту, који су омогућили попуњавање неких празнина веронског рукописа, дало je нови подстрек интересовању за Гаја (1). Крајем 1965. године одржан je симпозијум у Напуљу посвећен Гају и његовом времену, на коме je узео учешћа већи број научника, између осталих и проф. Хорват са загребач- ког Правног факултета (2). Иако je том приликом изнето доста оштроум- них запажања, нових гледања на старе дилеме, чини ce да ниједна од недоумица није разрешена, почев од оне основне: ko je Гај, je ли Рим- љанин или странац. Једино су ранија становишта, супротстављена каква су и била, добила могућност да додају аргументе, како pro, тако и contra.Гајеве Институције су најпотпуније сачувано дело које непосредно потиче из класичног периода. Оне су незаобилазан извор за историју рим- ског права и споменик правне историје. Али чак и да нису сачуване, њихов писац остаје као један од великана класичне јуриспруденције. Гај улази у састав „сената мртвих", спада y пет највећих јурисконсулта чија су мишљења по Закону о цитирању обавезна за судије. Приближно исти значај дали су му и редактори Дигеста, на челу са Трибонијаном. Број фрагмената или редова које je комисија унела y Пандекте из дела одре- ђеног правника не мора бити искључиво мерило његове вредности. Овај показатељ, као и сви квантитативни, има недостатака, али je значајан индикатор. По том критеријуму Гај долази на седмо место мећу рим- ским правницима. Њихов редослед изгледа овако:

(1) Највећи значај за допуну празнина y веронском рукопису имају папируси које je 1933. купила једна Италијанка од каирског антиквара, тзв. антинопољски фрагменти, a које je са коментаром објавио Arngio-Ruiz, Frammenti di Gaio, Firenze, 1933.(a) Gaio nel suo tempo, Atti del simposio romanistico, Napoli, 1966.

1. Ulpianus ca 46.150 редова, што чини 40,73% Дигеста2. Paulus „ 19.434 „ 17,18%3. Papinianus „ 6.802 „ 6,00%4. Scaevola „ 5.480 „ 4,87%5. Pomponius „ 5.064 „ 4,47%6. lulianus „ 5.004 „ 4,42%7. Gaius „ 4.506 „ 3,98%



60 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАСледећи на овој листи, Marcianus има готово двоструко мање редова, a остали још мање (’).Треба имати на уму да ce у раду на Институцијама ова комисија y иајвећој мери служила Гајевим књигама, и то не само Институцијама него и другим, што y уводној конституцији »Imperatoriam maiestatem« пзричито признаје. Тиме ce удео Гаја y Јустинијановој кодификацији знатно повећава, тако да он по свој прилици долази на треће или четврто место горње листе.И непосредно, у облику Институција, и посредно, преко Јустинија- новог Корпуса, Гајево дело je y великој мери сачувано. Оно остаје као извор информација о писцу, као што свако дело говори о аутору. Са те стране, може ce рећи, располажемо обиљем података и требало би да о њему знамо много.Међутим, на другој страни, ван његовог дела готово да није сачу- вано ништа што би пружило могућност за конструкцију неке биографије. Сем један једини пут, њега савременици не цитирају. Правници који долазе после њега уопште га не помињу. Тек je Закон о цитирању и Јусги- нијанова кодификација уврстила Гајево име y ред најеминентнијих прав- ника. A само то име збуњује.Гај je једини од значајнијих римских правника чије цело име не знамо. И он сам, и једини савременик који га цигира, Помпоније ((з) (з) 4), и сви потоњи извори упорно употребљавају једино преаномен. A тај прае- номен je толико често y римском народу, да улази, по Варону, y триде- сет најчешћих. (5) По неким савременим лингвистн.ма, чак y првих шес- наест (6).£) његовој раширености најбоље говори и позната формула коју je жена изговарала приликом закључења брака:

(з) Најновији прорачун квантитатнвног учешћа појединих правника y Дигестама дао je Honoré, Word Frequencies and the Study of Roman Law, The Cambridge Law Journal, vol. 30 (1970 A), стр. 291 sq.(4) Д. 45. 3. 39.(5) Valerius Maximus, apendix: De nominibus (овај прилог ce прописујс Варону), Leipzig, 1865.(6) Bloch, Латинска епиграфнка, превод Мнлошевића, Београд, 1971., стр. 23—24.(") Као прнмер за Гај упогребљен y функцији номена: Aula Caia Thormenia Sesia Rupilia nata (изгледа да je реч о Етрурки — Corpus dnscriptionum, No. 1333): као когномен: Alfenus Varus Gaius (Д. 1. 2. 2. 44) — иако ово није извесно, можда je то праеномен који je инверзијом дошао на треће место (v. Honoré, Gaius, a Biography, Oxford, 1962., стр. 2, прнмедба 2).(8) Тако Salverte, Essai historique et philosophique sur les noms d’hommes et peuples et lieux, Paris, 1824., tome I, str. .189. ..

»Ubi tu Gaius, есо Gaia«.To име je могло да буде не само лично име (праеномен), већ и ген- тилно (будући да ce завршавало на —ius), па ce чак среће и као ког- номен (7).О његовом пореклу постоји више претпоставки. Има мишљења да су га Римљани преузели од другнх народа (8). Овде би y обзир дошли Етрурци или Грци.Мало je вероватноће да су га Римљани преузели од Етрураца. Код Етрураца ce заиста среће ово име, али тек касније, док je међу Римља- 



Gaiüs nostér 61нима познато од давнина. Отуда je вероватније да су га Римљани дали Етрурцима у време када и друге тековине прелазе из Рима y Тоскану, чиме Рим само враћа део зајма који je узео на почетку своје историје (e).Постоји нешто више вероватноће да je грчког порекла. Тако je Кижа (Cujas) био мишљења да je ово име настало од грчког тато; што одговара латинском bos operarius, те je било симбол вредноће. (* * 10 * 12 * 12) Ипак je вероватније да je аутентично римско, јер готово да није забележена појава да Римљани преузимају грчка имена. Иако римска цивилизација дугује много Јелинима, о чему сведоче и познати Хорацијеви стихови (n), онај доста оскудни списак имена који Квирити дају својој деци изгледа да je аутентичан, да није позајмљен. Према томе, корен имена треба тра- жити y латинској лексици.

(») Cattaneo, Gaio е le sue Istituzioni, Del nome- di Gaio, Pavia, 1880, štr. 32.(io) Cuiacius, In not. ad § 6 proem. Inst, (prema Cattaneo, nav. delo, str. 72—73).(H) Graecia apta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio (Епистуларум librti, 2. 1. 156). ; (12) Plutarch, Quaestiones romanae, 30.(13) Michel, Gratuité en droit romain, Bruxelles, 1963, str. 104.(14) Goropius, Opera, Antverpfiae, 1569, lib. 1, pag. 6 sq.; Mommsen, Die romisćhen Eigennamen, str. 175. ‘(is) Vossius, De vitiis sermonis, lib. 2, cap. 1, str. 168 (prema: Cattaneo, нав. дело, стр. 78—79). :  .

Плутарх je име Гај тумачио као синоним за господар. Тако он наве- дену формулу коју je жена изговарала (Ubi tu Gaius etc.), објашњава на следећи начин. Улазећи y дом мужа она je формулом преузимала на себе улогу у вођењу домаћинства, „тако да су ове речи значиле: где ти будеш го- сподар и отац породице, ја ћу бити господарица и мајка породице (itaque haec verba id significant: ubi tu dominus eris et paterfamilias, ego domina et materfamilias)”. (lž)Мишљење самих Римљана о пореклу речи у свом језику свакако није за потцењивање. Међутим, они не морају бити увек у праву. Тако je Гај y Институцијама као етимологију назива зајма — mutuum, наводио: „mutuum appelatum est quia quod ita tibi a me datum est, ex meo tuum fit” (3.90), тј. зато што од мога постаје твоје (ex meo tuum fit). Међутим, са- времена наука je одбацила овакво мишљење (13). Па и ово Плутархово објашњење већина данас сматра неприхватљивим. Још од 16. века име Гаиус везује ce за глагол gaudere. Најпре Холанђанин Ван Горп, a касније Момзен (Mommsen), Хушке (Huschke) и Катанео (Cattaneo) су изводили из облика gaudeo, gavisus, одакле je најпре настало Gavius, затим Gaiius, па тек онда Gaius (14 (is) (is)). Како Римљани тек од 3. века пре н.е. почињу упо- требљавати Г, ранији облик je Цаиус, за мушко име, a Цаиа за женско. Траг тога био je употреба слова Ц, као скраћенице за Гаиус. За женски облик Гаиа, употребљавало ce обрнуто Ц—3, на сличан иачин на који je обрнуто слово F (скраћеница за filius — син) означавало filia, кћер.Оваква етимологија може да објасни и формулу: Ubi tu Gaius etc. У њој je присутна идеја радости, a не господарења. Детету ce даје име Гај „да обрадује родитеље (sumptum est a gaudio parentum)” (13). У свих народа Европе постоје имена која су или пореклом од латинског Гаја или 



61 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАсу настала да изразе исту идеју. Наш еквивалент за ово име био би Обрад или Раде. Међутим, наше: Гајо није настало од римског Гаја, већ од Га- врило. (1G) Презиме Људевита Гаја je страног порекла, те ce може везати за латински глагол gaudere, gavisus. (16 16 17)

(16) Речник SAN, том 3, стр. 165.(17) Скок, Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика, Загреб, 1971., стр. 544.(18) Mommsen, Gaius ais Provinzialjurist, Gesammelte Schriften, 1905.(19) Jolowitz, Historical introduction to Roman law, 1. издање стр. 393; contra: Honoré, Gaius, str. 13.(20) Tacit, Annales, 14, 42—45, (Издање Српске књиж. задруге, превод Црепајац, Бео- град, 1972. стр. 359 и сл.).(21) Јаволен, који je писао пре владавине Хадријана, двапут цитира Г. Касија Лонгина као „Gaius” (Д. 35. 1. 54 . 46. 3 . 78); једном као Gaius Cassius (Д. 16. 1. 161. 1).(22) После своје друге књиге Ad Urseium Ferocem, Јулијан више не употребљава само преномен Gaius за овог правника: Д. 19. 1. 24. 1. Помпоније, који je знао за Гаја, писца Ин- ституција, и која га je, једини од савременика и цитирао, на десетак места Лонгина цитира

Зашто je наш аутор једино употребљавао лично име, зашто и други који га помињу то исто чине? Како ионако имамо мало података о њему, можда из ове околности можемо доћи до неког трага о томе ko je управо Гај. Упорна употреба само личног имена послужила je као један од до- каза онима који су тврдили да je Гај пореклом Грк. (18 19 20 * 20) Грци, заиста, има- ју обичај да употребљавају само једно име, док je једна од прерогатива римског грађанина право употребе tria nomina. Чини нам ce, да je ова традиција имала и једно рационално објашњење. Грчка номенклатура лич- них имена je много богатија и разноврснија. Довољно je рећи Аристотел, Фидија, Праксител па да ce зна о коме je реч. Машта Римљана y овом погледу je оскуднија, најчешће ce среће шеснаестак имена, од којих су нека уствари редни бројеви. Шта значи звати ce Гај y народу y коме je више владара, правника и политичара имало то име (један од браће Граси, затим Цезар, Калигула и други). Да би ce особа идентификовала, било je неопходно навести и друга два имена.Други су то тумачили омашком у преписивању, тако да потомству није сачувано цело име (ls).Хоноре je у новије време предложио" једно смело решење ове заго- нетке. Поред нашег Гаја, живео je нешто пре њега Gaius Cassius Longinus, један од оснивача школе сабринијанаца. To je онај правник кога Тацит y својим Аналима на више места помиње, онај исти који je 61. године одр- жао y сенату говор у прилог примене SC Silanianum, после чега je 400 ро- бова једног римског нобила побијено, зато што je господар страдао од ро- бовске руке (м). Тај строги Римљанин старог кова, поштовалац републи- канских закона, био je ученик Масурија Сабина. Конзул 30., проконзул Азије 40—41. г. под оптужбом за учешће у Пизоновој завери био je прог- нан на Сардинију, али му je Веспазијан допустио да ce врати. Иако je овај правник живео y првом, a наш Гај у другом веку, ипак je постојала могућност да ce помешају, поготову што оба припадају сабинијанској шко- ли. Испрва ce о Касију говори као о Гају или Гају Касију (21 22 22). Међутим, негде од 130. r. готово увек ce за њега употребљава Cassius. (-) Сам Гај 



êÀIÜS NOSTÈR bira на тај начин цитира на више места y својим Институцијама. (м) Више га нико не зове Gaius. Зашто je то тако? Зато, тврди Хоноре, што ce y to време јавио писац с којим je могао бити помешан, a то je наш Гај. (* 23 * 23 24 25 25)

као Cassius-a (Д. 22. 6. 3. 1; 30. 26. 2; 34. 2. 21. 2; 35. 1. 6. 1; 41. 1. 27. 2; 45. 3. 6; 46. 3. 17 — сви ови примери из Помпонијевог дела Libri ad Sabinum; затим: Д. 35. 2. 31; 4. 8. 40; 29. 2. 99). (23) Инст. 1. 196; 2. 79, 195, 244; 3. 71. 133. 140; 147, 161, 4, 79, 114, 170.(24) Нав. дело, стр. 15 sq.(25) Нав. дело, стр. 16. ., .(2в) Лоц. цит. О обичају.да ослобобеник узме номен господара видети: Cattaneo, нав. дело, стр. 7, као и литературу коју ои наводи.('-') Scherillo, Gaio е il sistema civilistico, Gaio nel suo tempo, Napoli, 1966., стр. 147 sq.(28) Тако, без навођења ближих података, Scherillo, нав. дело, стр. 152.(29) В. примедбу под бр. 23.

Да ce наш Гај звао нпр. Гај Елије или Гај Јулије, не би било тешко- ћа y идентификацији. Међутим, по свој прилици ce и он звао Gaius Cassius 
Longinus. Зато, да би избегао забуну, за себе употребљава просто Гај, a и други га тако помињу. To није искључено. Ово име ce среће у више наврата. Хоноре наводи пример Сиријца који живи y време Трајана и Комода и филозофа Гаја Касија Лонгина који je био учитељ царице Зенобије. (ž5) Можемо овим примерима додати још једно, много познатије лице: Гаја Касија Лонгина, који je, заједно са Брутом, убица једног другог Гаја, Јули- ја Цезара.Ова претпоставка има основа. Упорна употреба само личног имена, промене y начину цитирања Гаја Касија Лонгина од времена када je, по свој прилици, Гај започео писање књига — ове две појаве могу бити y узрочној вези. Оне ce могу схватити као настојање да ce избегну забуне око два правника идентичног имена.Хоноре наставља своја размишљања даље, y једном правцу који je још хипотетичнији. Он je наиме мишљења да je по свој прилици наш Гај син или унук ослобођеника самог Гаја Касија Лонгина, па je, према рим- ском обичају, добио име по патрону. (26 * *) Иако не мислимо да ова хипотеза стоји на чврстим основама, можемо размишљањима енглеског лингвисте додати као аргумент везу између ова два правника која je већ запажена међу романистима. Тако je Скерило (Scherillo) мишљења да je Гај, пишу- ћи Институције, преузео систем Касијевог излагања ius civile-a (”) Било je y литератури чак мншљења да постоји идентитет између ова два Гаја, да су једно лице или да je Гај из другог века само прерадио Институције које je написао онај први Гај (Kasije) (æ). He треба заборавити ни сле- дећи податак. У Институцијама, Гај, који мало цитира друге или их цитира не наводећи имена, тако да je око половина цитата анонимна, на двана- ест места наводи мишљење Гаја Касија, употребљавајући његов номен — Касије (28 29 *). Није ли то била „reverentia", начин одавања поште патрону који je оца или деду ослободио ропства?Још једна околност везана за овог правника јесте и присвојна заме- ница noster која ce употребљава уз његово име. Ово ce дешава двапут, једном y класично доба, други пут y време састављања Јустинијанових Ин- ституција.



64 Анали правног факултетАУ својој књизи Ad Quintum Mucium Помпоније пише:„Et non sine ratione est quod Gaius noster dixit, condici id in utroque casu posse dominio”, (D. 45. 3. 39).Вероватно ce овај цитат односи на нашег Гаја, a не на Гаја Касија. Живот Гаја Касија дели добрих педесет година од живота Помпонија, тач- није од времена y коме je књига писана. Помпоније пише y време када углавном нико више не цитира Гаја Касија навођењем само личног имена, 'tj. y време владе Антонина Пија (30) Сам Гај je писао књигу са идентичним насловом Ad Quintum Mucium, вероватно пре 140 године (31 * *). Помпоније je, пишући нешто касније свој коментар, цитирао и Гајево истоимено дело.

(зо) Тако процењује Lenel, Palingenesia, II том, стр. 59. (пздање из 1889).(31) Према: Honoré, нав. дело, стр. 66 sq.(зг) Honoré, нав. дело, стр. 4.(зз) Honoré, нав. дело, стр. 7.(34) Било je мишљења да овај, иначе недовољно читак фрагмент, уствари гласи: ,,Sed Juliano ex Sexto placuit . . .", тј. да je Јулијан прихватио миш.иењс Сскста. У том случају не би била реч о Сексту Помпонију, који je живео y исто време или нешто доцније од Јулијана, већ о Сексту Цецилију Африкану. Међутим, Штудемнуд je предложио читшве на наведени начин (више о томе: Dernburg, нав. дело, стр. 109. прим. 2).(зз) Dernburg, loc. cit.: Honoré, нав. дело, стр. 3 sq.

Назив noster указује на блискост, на посебне односе. Тако ce ослов- љава учитељ или колега који ради y истој школи или y истом савету. Сцеволу Паул назива „наш” y неколико наврата, a познато je да му je био учитељ С1'-). Мецијан за правника Виндија такође употребљава noster (Д. 35. 2. 32. 4), јер су били y истом царском савету y време Атонина Пија (33 34 34). Да су Гај и Помпоније y пријатељским односима види ce што и Гај цитира Помпонија наводећи само лично име. У другој кљизи Институ- ција (2. 218) он каже:„Sed Juliano et Sexto placuit etiam hoc casu ex senatus consulta confirmari legatum... " (M)За Јулијана, дакле употребљава nomen, jep je реч o уваженом прав- нику који y то време заузима високе положаје y државној управи, a за Помпонија само praenomen Sextus.Стога мислимо да je y праву Дернбург, који полемишући са Ашером, сматра да су ова два правника блиски савременици, чему ce y новије време придружује Хоноре (33).Други пут срећемо Gaius noster готово четири века касније. У кон- ституцији Imperatoriam maiestatem редактори Институција помињу дела којима су ce служили састављајући Институције, указујући нарочито на коментаре Gaii nostri. По свему судећи, састављачи једног уџбеника, нази- вају са noster човека који je први успешни писац такве врсте књиге, ко- јом су ce они вероватно служили за време студија и чији je утицај на њих очигледан. Ово noster je приближно исте врсте које и оно које ученик додаје уз име професора.
др Обрад Станојевић



65ÔAIUS NOSTERРЕЗЮМЕGaius Nosier — об имени автора самого старого учебника праваО Гае сохранилось мало данных и потому кроме его труда почти не имеется источников, могущих пролить свет на его жизнь. Имеются сведения только об его имени. Автор присоединяется к разделяемому большинством мнению, что имя является — римским, а не этрусского или греческого происхождения. Корень его — глагол gaudere. На сербско-хорватском языке этому имени отвечает имя Обрад в то время как имя Гай не^ находится ни в какой связи с римским Гаем и происходит от библейского имени Гавриил.Автор находит более приемлемым объяснение Honore, по которому постоянное употребление одного лишь индивидуального имени Гай, что не имеет места ни с одним другим юристом, является последствием обстоятельства существования еще одного юриста со схожим именем. Это — Gaius Cassius Longinus. Чтобы избежать смешивание этих двух юристов, младшего из них приводят, указывая лишь его индивидуальное имя, как он себя и называл. Вторая-часть тезиса Honore, по которому упомянутый Гай, автор Институций, является потомком вольноотпущенника юриста (юрис-консульта) Гая Кассия Лонгина, выглядит гипотетическим. Все же наряду с приведенными аргументами Honore, автор ссылается еще на одно обстоятельство. Система гражданского права Гая, по утверждению Sche- rillo, является самой близкой к системе Лонгина. Данное обстоятельство, при частом цитировании Лонгина в Институциях, неохотно приводящих чужие цитаты или цитирующих их без ссылки на источник, может быть основанием для предположения о существовании тесной связи между этими двумя юристами, из которых один жил в первом, а второй во втором ваках.
SUMMARY— Gaius Noster — about the name of the autor of the oldest law text-book —Very few informations have been preserved about Gai, so that, beside his works we hardly have any sources that could illuminate his hife. One of conserved informations ih his name in itself. Author shares the opinion of the majority that it is a Roman name, and not of Etruscan or Greek origin. Its root is the verb gaudere. The equivalent of this name in serbo- croat is Obrad, while the name Gaio his no relations with the Roman Gai, but is a form of biblical Gavrilo.Author considers acceptable the explanation of Honoré that persistent use of only the praenomen Gaius, that has not been registered for any oither jurist, is the consequence of the circumstance that there was another jurist of identical name — Gaius Cassius Longinus. The second part of Honorés thesis, that this Gai, author of Institutions, is a descendant of freed jurist (jurisconsult) Gaius Cassius Longinus, seems hypothetical. However, apart from arguments presented by Honoré, author calls upon another fact. Gais system of civil law, as it was noticed by Scherillo, is nearest to Longinuses. That, together with the frequent quoting of Longinus in Institutions, in which quotations were made unwillingly or without mentioning names, can indicate a tight link which existed between these two lawyers, one that lived in thte first centaiy and the other in the second.5 Анали



66 анали правног факултЕтАRÉSUMÉ
Gaius Noster — du nom de l’auteur du plus ancien manuel de droitTrès peu de documents sont conservés sur Gaius, de sorte qu’à l'exception de son oeuvre nous n'avons presque pas de sources qui jetteraient un peu plus de lumière sur sa vie. Le seul document qui a été conservé est son nom. L’auteur partage l’opinion de la plupart des savants que c'est un nom romain et qu’il n’est pas d’origine étrusque ou grecque. Sa racine est le verbe gaudere. En serbo-croate l’équivalent de ce nom est Obrad, tandis que le nom Gajo n’au aucun rapport avec le non romain Gaius, mais c’est une forme du biblique Gabriel.L’auteur considère qu’on peut accepter l’explication d’Honoré selon laquelle l’emploi persistant seulement du prénom Gaius, ce qui du reste n’est point marqué pour nul autre juriste, est la conséquence du fait qu’il y avait aussi un autre juriste qui portait un nom identique — Gaius Cassius Longinus. Pour ne pas confondre ces deux juristes, on cite le plus jeune en indiquant seulement le nom personnel, par ailleurs c’est ainsi qu’il se dénommait lui-même. La deuxième partie de la thèse d’Honoré, dans laquelle il est indiqué que ce Gaius, l’auteur des Institutes, est le descendant de l’affranchi juriste (jurisconsulte) Gaius Cassius Longinus, paraît hypothétique. Néanmoins, tout en mentionnant les arguments cités par Honoré, l’auteur se réfère aussi à un autre fait. Le système de droit civil de Gaius, comme l’a remarqué Scherillo, est le plus proche de celui de Longinus. Ce fait, ainsi que la citation fréquente de Longinus dans les Institutes, qui du reste n’ont pas recours généralement à des citations ou qui citent sans mentionner le nom, peut être l’indication de l’existence d’un lien étroit entre les deux juristes, dont l’un a vécu au premier siècle et l’autre au deuxième siècle.


