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ште Српске сощц'аддемократске

партике према балканском и ]уго-

словенском питан>у.

Захвал>у]упи своме месту и у-

лози у водейим привредним, кул-

турним и другим центрима монар

хиде, свсрим активним учествова-

н>ем у разним форумима меЬуна-

родног сощцалистичког покрета,

као и низу других чинилаца, ау-

стрщска СДП }е успела да оства-

ри веома ]ак утица] у свим соци-

]алдемократским покретима у зе-

мл>ама ]угоисточне Европе и по-

себно у покретима ]ужнословен-

ских народа кот су живели у

саставу Аустро-Угарске. Знатни у-

пливи аустромарксиста били су

остварени и у области гледан>а

СД парти]а и странака у ]ужно-

словенским земл>ама монархиде на

могупе путеве решавања нацио

налног питан>а и меЬунационал-

них односа у Монархии. РециЬ ]е

у поменутим главама одреЬену па-

жн>у посветио научно] анализи

аустромарксистичких утица]а у

Хрватско], Босни и Херцеговини

и Словении и посебно развитку

отпора и борбе против тих утица-

}а, нарочиго против разних видо-

ва аутономще и тзв. триализма

Аустроугарске монархще ко]и йе

доминирати у време првог свет-

ског рата.

У XI глави (стр. 431—472) аутор

]е дао целовит синтетички заюьу-

чак у коме су изложени основни

садржа]и односа аустромарксиз-

ма и ]угословенског питаню у тео

ризи и пракси.

Тек кад читалац стигне до кра-

]а ове веома интерюсантне кн>иге,

долази до сазнаню о њено] пуно]

вредности и о напорима ко]е ]е

аутор морао уложити приликом

н>ене израде. Сама тема, иако на

први поглед 1'едноставна, представ-

л>а читаво богатство ширих и у-

жих тематских области и питан>а

на]уже везаних са судбином на-

ционалног ослобоЬен>а ^ужнослс-

венских народа. Сиромаштво до-

майих извора и литература приси-

л>авало ]е аутора да тежиште рада

пренесе на истраживаню ван зем-

л>е. Аутор, на]чешйе, щце имао

ослонца у истраживан>у и обради,

и читав низ питања морао ]е да

разматра и обраЬу]е сам и из ОС-

нова. И поред овога богатства те

ма, разних гледан>а и испреплита-

н>а веза и утица] а, аутор ]е ус-

пео да оствари континуитет изла

гања при чему му ]е олакшицу

чинила изванредно поставл>ена

композици]а юьиге.

Доста обиман резиме на немач

ком олакшайе ово] кн>изи пут у

иностране библиотеке и н>ено ко-

ришЬене, нарочито у земл>ама не-

мачког ]езичког подруч]а. Кн>ига

^е обезбеЬена са галребним науч-

ним апаратом и регистром личних

имена, што ]е од посебне важно

сти за њено коришйење у научне

сврхе. По свим сво]им целовитим

квалитетима ова нова књига др

Енвера Репина заслужу]е пуну

пажњу науке и шире читалачке

публике. С обзиром на целовито

схвапање и веома успешну обраду

]едног од на]крупни]их питан>а ис

торике народа тугослави]е, она

представлю знача]ан допринос на-

шо^ све комплетнщо] историогра-

фи}и.

Душан Лукач

тооЪе 1огйасЬе, ЬА РЕНТЕ ЕМТЕОТЕ ЕТ 1/Е1ЖОРЕ,

Сепёуе 1977, 81г. 397

У издануу Универзитетског ин

ститута за високе меЬународне

студи]е Универзитета у Женеви

изашла ]е монографща Румуна

Никола]а Лордакеа под насловом

Мала Антанта и Европа.

После бро]них радова ко]и се

односе на савез три|у земалю сред-

н>е и ]угоисточне Европе, дошла

]е и кн>ига студиозног Румуна као

девета монографи^а о овом саве-

зу. Док су радови об]авл>ени пре

рата третирали ова] савез у про-

цесу његовог живота тако да га

нису могли разматрати са одреЬе

не временске дистанце, и док су

се послератне монографи]е, иако

у далеко повол>ни]ем положа^у,

ограничавале на доношен>е заюьу-

чака на основу одреЬеног, поне-

кад и непотпуног материала, или

се зауставл>але само на извесна
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раздобл>а V животу овог савеза,

на]нови]а кн>ига дала ]е нешто

ново. НЬена предност ]е у томе

што ]е поред архивског материа

ла имала на располаган>у и дале

ко опсежни]у литературу, што ни-

]е увек стлало на располагаи^ и

свима осталим претходницима. Ме-

Ьутим, налазеЬи се пред врло бо-

гатим и разнородним материа

лом, а имагупи у првом реду ар-

хивску граЬу ко]а се односи на

везе овог савеза с Европом (што

]е ранщим ауторима било само

делимично доступно), Лордаке ]е

усмерио своту пажн>у првенствено

на односе Мале Антанте према

Европи, запоставл>а]упи односе

меЬу чланицама. То произилази

из крапег али садржа]ног предго-

вора (стр. 9—12). Интеграции текст

подегьен ]е на четири дела. У по-

гледу периодизащце Лордаке не

мен>а ништа. Први део н>егове сту

дне обухвата период од осниваню

овог савеза 1920—21. до 1929. годи

не (стр. 17—78). Указу)упи на ос-

новне цшьеве овог савеза, аутор

истиче европске политичке окви-

ре. Други део (стр. 79—151) гово

ри о судбини савеза у оквиру

светске економске кризе па чак

и о политичким догаЪа]има дале

ко од Европе (на пример Кинеско-

Напански сукоб). ТреБи део (стр.

153—267) обухвата период од сле-

депе три године и — у оквирима

у ко,)има ]е аутор замислио сво]е

излаган>е — сеже све до пада ру-

мунског министра иностраних по

елова Никола]а Титулескуа, лич

ности ко^ несумњиво припада

знача]но место на меЬународно]

политичко] сцени поменутог раз-

добл>а, нарочито када ]е реч о

односима балканских земагьа и

Европе. Последн>и део (стр. 269—

327) говори о последнем данима

савеза Мале Антанте.

Завршава]упи излаган>е, могли

бисмо да поновимо са аутором ко-

^и у заюьучку (стр. 329—336) ка-

же измеЬу осталог и следейе: „За

18 година колико ]е Мала Антанта

живела, она ]е служила за одржа-

ван>е физичког интегритета сво]их

чланица, док ]е н>ен главни цил>

био, у току читавог овог дугог пе

риода, одбрана територщалног

зОДдо ^ио-а. Она ]е одиграла по-

зитивну улогу у европско] поли-

тици измеЬу два светска рата, да-

]упи знача]ан прилог миру у Ев-

рюпи, колективно] безбедности и

поштован>у основних принципа ме-

Ьународног права".

Све у свему, закгьучци до ко-

]их су дошли и ранщи истражи-

вачи овог питан>а. МеЬутим, како

]е обраЬена на ]едном светском

]езику, и како ^е поставила про

блем са европског гледишта, на-

лазимо да ]е ова књига одговори-

ла свом цил>у и указала на могуй-

ност интересовања за Малу Ан

танту код низа историчара ко]и

не гюзна]у српскохрватски, румун-

ски, чешки или словачки — ]ези-

ке на ко]има посто^и бро^на ли

тература о овом савезу.

У прилогу аутор да]е текстове

на^важнщих уговора измеЬу др-

жава Мале Антанте (стр. 339—360)

као и попис литературе (стр. 363—

367). Служење юьигом олакшава

алфабетски индекс (стр. 377—392).

Дубоко смо убеЬени да Ье на]-

новща монографи]а о савезу Ма

ле Антанте Никола]а Лордакеа би

ти неопходна свима оним истори-

чарима ко]и се баве питан>има из

области меЬународних односа из

меЬу два светска рата ради што

бсмьег расветл>аван>а односа изме

Ьу малих и великих земал>а у о-

вом периоду.

Милан Банку

В. К. Волков, МЫНХЕНСКИИ СГОВОР И БАЛКАНСКИЕ СТРАНЫ,

Москва 1978.

тедан од на]познати]их сов]ет-

ских историчара дипломатске ис-

тори]е нови]ег доба, посебно исто-

рще односа земагьа и народа Ев

ропе измеЬу два светскарата В. К.

Волков туавио се у 1978. години

са новом юьигом, Минхенски до

говор и балканске земле.

Овом крупном догаЬа]у ко]и ]е

представл>ао ]едан од последних

великих уступака западнях сила

Француске и Велике Британще
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