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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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свс осорни^ем немачком нацизму,

и представл>ао у одреЬеном сми-

слу прекретницу у односима вели

ких сила на европском континен

ту, до сада ]е у европско] исто

риографщи посвепена знатна паж-

н,а. Томе ^е допринело отварање

архивских фондова дипломатске

граЬе измеЬу два светска рата у

Чехословачко], Немачкоз, Велико]

Британи]и, 1угославщи и делимич-

но у МаЬарско], Румунщи, Бугар-

ско] и ]ош неким земтъама као и

публикован>е дела те граЬе. По

следних година по^авило се низ

расправа, студила и чланака у о-

вим земл>ама, ко^е директи0 или

иидиректно обраЬу)у и Минхен-

ски договор четири велике силе.

Од зематьа ]угоисточне Европе и-

зузетак представлюу Грчка и Тур-

ска где ]е до сада прилично мало

писано и об]авл>ивано о овим до-

гаЬалима.

Постодан>е широког и обимног

фонда литературе у коме ]е уз

знатан бро] добрих радова об]ав-

.ъено доста и ненаучних и поли-

тички тенденциозних радова, оте-

жавало ]е рад аутора на ово] кн>и-

зи. Он ]е морао велику пажн>у да

посвети кюришпењу архивских из-

вора како оних ко]и су об]авл>ени

тако и оних ко]и се чува]у по

архивима.

Волков ]е као искусни истори-

чар-марксиста успео да савлада

све ове потешкопе и да компону-

]е научно засновану и документо-

вану кн>игу ко]а се и поред тога

што ]е набщена подацима, лако

чита.

Црвена нит кнлге усмерена ]е

на откривање и об]ашњава!ье ути

ца]а Минхенског договора и свега

оног што ие везано за та] догаЬа]

на унутарн>у и спол>ну политику

земал>а ^угоисточне Европе и на

н>ихове меЬусобне односе и одно-

се према великим силама. Управо

у ово време кра]ем 1938. и почет-

ком 1939. завршен ]е процес исти-

скиван>а супарника Ра]ха на Бал-

кану у области привреде и трго-

винске размене и почело раздоб-

л>е све снажнще експанзще не-

мачког нацизма у овом смеру у

области политичких, културних,

во]них и других веза и односа.

У прво] глави, „Чехословачка

криза" и став влада Тугославще и

Румунще према судбини Чехосло-

вачке, стр. 16—69, обраЬено ]е по-

литичко удал,ававье владе Милана

СтсуадиновиЬа од Чехословачке и

њено приближавагъе хортщевско^

МаЬарско], напуштан>е Чехосло

вачке од стране влада]упих кру-

гова Тугославще и Румунще и

распад Мале Антанте, као и однос

ових две]у влада према Чехосло-

вачко] после минхенског дикта

та и насрта]а МаЬарске на Чехо-

словачку републику у новембру

1938. године. У обради ових зна

ча]них збивања у време минхен-

ске кризе у троуглу земагьа чла-

ница Мале Антанте аутор се пре-

тежно служио подацима из архив

ских извора чехословачке, ]угосло-

венске и немачке провенщенцще.

У друго] глави, „Минхен и пи-

тан>е спол>нополитичке орщента-

щце Бугарске", стр. 70—128, обра-

Ьени су: криза монархофашистич-

ког режима у Бугарскоз, спол>на

политика Бугарске уочи и у време

минхенске кризе и заоштраван>е

унутарн>их противуречности и по

литичких борби у Бугарско] у ве

зи са спол>нополитичком орщен-

тащцом бугарске владе и све из-

разити^ом опасношЬу од унутар-

н>ег и спол>ног фашизма. Аутор 1е

радепи ову главу користио и бу

гарске архивске изворе али ипак

у ограниченом обиму тако да ]е

и овде морао обилно да користи

податке из ]угословенских, чехо-

словачких и немачких архива.

У треЬо] глави, „Проблеми бал-

канске политике Турске и Грчке

и минхенски договор", стр. 129—

173, обраЬени су: место и положа]

Турске и Грчке у сплету меЬуна-

родних односа на Балкану у пр

во] половини 1938, политичка ори-

]ентацщ'а турске и грчке дипло

матке у време заоштраван>а од

носа у централно] Европи у лето

1938. и погледи турске и грчке

владе на односе на Балкану уочи

минхенског споразума и непосред-

но после н,ега. С обзиром на мали

бро] радова из ове проблематике

у Турско] и Грчко] и ]ош ман>и

обим публикованих извора, аутор

се морао, претежно, служити из-

ворима суседних земалю и општом

литературом.

У четврто] глави, „Балканска

политика западних држава и зе
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мала Осовине после Минхена и

н>ен утица^ на стан>е у Тугослави-

ди и Румушци", стр. 1/4—254, глав

на пажн>а ^е посвепена анализи

борбе ових две]у групаци]а за по

зицще на Балкану, затим одзеку

Минхенског диктата на унутарња

кретан>а и спол>не односе ових

две]у земал>а као и формиран>у

познате политике лавирања влада

тугославще и Румущце измеЬу за-

падних сила и сила Осовине.

У пето^ глави, „Балканске земгье

у периоду заоштравала политич-

ке кризе у Европи", стр. 255—313,

обраЬена су: настозан>а Немачке

и Италще у зиму 1938/1939. да ос-

ну]у профашистички блок на Бал-

]ачан>е унутарполитичких

у землама Балкана у вези

са заоштраван>ем меЬународних

односа уопште и посебно због ]а-

чан>а фашистичке опасности у све

ту и на кра^у стан>е унутар Бал

канске антанте у првим месецима

1939. у периоду дефинитивног раз-

би]ан>а Чехословачке републике

од стране Немачке и преиошела

нацистичке експанзи^е дал>е на

исток и ]угоисток.

Од стране 314 до 321. аутор ^е

изложио кондензован заюьучак у

коме се поред осталог указу]е на

крупне негативне последице поли

тике нагаЬан>а четири велике си

ле за читав свет а посебно на од

носе и датыьи разво^ земагьа ]у-

гоисточне Европе.

Калитулаци]а западних сила

пред захтевима немачких нациста

у Минхену, не само да ни^е сми

рила Хитлера и његове истомиш-

л>енике, веп им ]е подстакла нове

експанзионистичке и осва]ачке

апетите ко]и су посебно снажно

били изражени према европском

истоку и ]угоистоку.

На кра^у юьиге дат ]е именски

регистар ко]и Ье олакшати кориш-

Ьен>е юьиге у научне сврхе.

Кн>ига др Волкова сво^им мно

гостраним вредностима и квали-

тетима, сво^ом ма]сторски сроче-

ном композици]ом, методом ана-

литичко-синтетичког документо-

ваног излагаяьа материке и оп-

штом научном озбшьношЬу пред

ставлю нови допринос историо-

графи]и меЬународних односа из

меЬу два светска рата и биЬе ра

до читана и од научне и од шире

читалачке публике.

Душан Лукач

Др Живко Аврамовски, ТРЕКИ РАГХ И БОРСКИ РУДНИК

Бор, 1975. стр. 300

Проф. др Живко Аврамовски

и у сво]о3 ново^ монографщи Тре

ки Рщх и Борски рудник, остао

де доследан своме сопственом ме

тоду и систему истраживан>а и

презентирала исторщске матери-

^е. Као и у сво^им рани]им сту-

ди]ама и монографщама он ^е и

у юьизи Треки Рајх и Борски руд

ник, остао поборник аналитичко

синтетичког уобличава1ьа и изла

гања исторщске матери^е уз бо

гато документовано поткрешьива-

н>е сваког знача^ни]ег догаЬа]а и

тренутка у процесу ко^и захвата и

обраву^е.

Тематика ко^у Аврамовски об-

раЬу^е у ово^ кн>изи и поред сво-

га огромног научног и привредног

знача]а била ^е до недавна у на-

шо^ историографи]и потпуно за-

поставл>ена. У исто време публи-

коване су из ове области десетине

адьига у иностранству, нарочито

у Немачко^, у ко^има се привред-

ни односи Трепег Ра^ха и земал>а

дугоисточне Европе почесто о63а-

ппьава]у на пристрасан начин и

са сопствених позицща. Тако ]е

привредна експанзща Трепег Ра^

ха према ]угоистоку често пред

ставлена, као равноправна и обо

стрено корисна миси]а ]едне ин-

дустрщски развщене земл>е у

привредно неразви^еним земл>ама.

Юьига Живка Аврамовског уз све

сво^е друге корисне поуке и ква-

литете непристрасно и научно

оповргава овакве теорще и на ос

нову података и критички кориш-

Ьених извора об]ашн>ава суштину

и смисао експанзи]е Трепег Ра^

ха према ]угоистоку, корнстепи
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