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Прикази, критике, извештада
риоду, формиране су румунске
кнежевине у копима ]е словенски
]език дуго био ^език цркве и државне администраци^е, што
н>ихове владаре и племство умногоме обавезивало да наставе традищцу феудалаца ]ужно од Дунава.
Ако се прате везе ко]е су посто]але измеЬу манастира на Свето} гори и Румуна, запазипе се
да су оне одржаване непрекидно
у току скоро пет столепа.
Као први ктитор светогорских
манастира, меЬу многим владарима и больарима, помин>е се 1393.
године влашки во]вода Вла^ко, ко)и ]е богато даровао светогорске
манастире. То Ье се продужити
све до 17. децембра 1863. године,
када ]е кнез Александар Зоан Куза, владар у]един>ене Влашке и
Молдавще, национализовао поседе
у Румушци ко.)и су били у рукама
црквених организащуа у области
источног Средоземл>а, чиме су би
ли погоЬени и светогорски посе
ли. Цил> ове публикащц'е ]е да
покаже, с ]едне стране, чиме су
Румуни задужили Свету гору, а,
с друге стране, чиме ^е Света го
ра задужила Румуне. Кра]ем про-
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шлог века, руски историчар Порфирще Успенски нагласио ^е да
ни }ер.ан народ шце задужио Све
ту гору толико колик© Румуни.
После опсежног увода из пера
академика ЕтНа СопйигасЬеа, ова
публикаций, опремл>ена вепим
бро^ем ликовних прилога у бо)и, указ]у на многе по]единости
ко]е сведоче о присуству Румуна
у разним светогорским манастирима и скитовима. Ту су: Зограф,
Дохи^ар, Ксенофон, Пантеле]мон,
Симон Петра, Григорщ, Диониси]е, Свети Павле, Велика Лавра,
Продром, Каракал, Ивирон, Култумус, Ставроникита, Пантократор,
Свети Или^а, Ватопед, Есвигмен и
Хиландар. У сваком од ових ма
настира или скитова (а не само у
Хиландару) постове многи докази
о присуству Румуна у Света) го
ри и о везама ко.)и ]е она одржавала са манастирима у Молдавии.
Публикащца ]'е занимл>ива за
историчаре уметности, али и за
све оне ко^и желе да се обавесте
о вековж>] повезаности балкан
ских народа на културном пол>у.
Милан Банку

АРХИВСКА ГРАБА О СТАКЛУ И СТАКЛАРСТВУ У ДУБРОВНИКУ
(XIV—XVI ВЕК)
Сабрала и уредила Верена Хан. Балканолошки институт САНУ,
Посебна издан»а, кн.. 9, Београд 1979, 389 стр.
Об^авллванъе архивске граЬе о
стаклу и стакларству у Дубров
нику за временски распон од три
века представл>а сво]еврстан подухват ко.1и ]е вредан похвале. Уз
ГраЬу о сликарско) школи у Ду
бровнику (XIII — XVI век), ко^у
]е об^авио Зоруо Тадип 1952. го
дине, ова ГраЬа }е друга комплетна збирка архивских бележака о
]едном занату у Дубровнику на
прелазу касног средььег века у но
ви век. Она, према томе, нще избор докумената, вей обухвата „бе
змало све списе ко^и су на било
ко;|'и начин или у било кс^о] вези
важни а познаванье развода стакларства у Дубровнику и оних
непосредних и посредник манифестащца ко]е га прате".
ГраЬа се састо^и од 715 доку
мената ко|и обухвата^у период од
1312. до 1599. године ко]и су забе-

лежени у дубровачким архивским кн»игама, затим од садржа^ног предговора, брижъиво
израЬених регистара имена, места
и ствари (1пс>ех пот&пшп — 1осогит — гегит) и неколико факсимила докумената. Документа
приказани у ГраЬи резултат су
вишегодишвьег систематског испитиваньа скоро свих серща у Дубровачком архиву за поменути пе
риод. Аутор наводи да су приложени документа исписани из четрнаест архивских сер^а, а фраг
ментарно су у збирку унети и потребни документа из других ар
хивских кньига.
Приложени полис коришпених
архивских сери] а при саставл>ан>у
ГраЬе предочава сваком познаваоцу фондова Дубровачког архива
да оваква збирка докумената мо

http://www.balcanica.rs

196

Вакатса XI

же да проистекне не само као резултат дуготра.)ног рада, вей и
кра,)н>е концентращце пажьье при
читальу архивских кн»ига, бескра]ног стршьен>а и истинске научничке жел>е и насто]ан>а да се што
више докучи о ]едном „доста ексклузивном, типично градском, ретко негованом и много цен»еном
у прошлости" занату, а о ко]ем
се скоро ништа шце знало у односу на Дубровник, што се односи и на пласиран>е произвола дубровачких стаклара ван овога
града.
Об^ашьени документа има]у вишестрану важност. Они су знача]ан извор за проучаван>е динами
ке разво]а стакларског заната у
Дубровнику, занатске технологи]е, нивоа и квалитета произвола,
као и потреба и навика Дубровчана свих друштвених слс^ева да
поседу)у и употребл>ава]у предме
те од стакла. Истовремено ГраЬа
информише о продору дубровачких стакларских израЬевина у
балканске земл>е, затим у Апули-

]у, на Сицилщи, у Александризу,
и помаже да се сагледа важност
Дубровника као стакларског цен
тра ширих размера. ГраЬа такоБе
представлю и важан извор за ис
торику стакла и стакларства у Европи, тачни^е муранско-млетачког,
ко]е ]е било водейе, а тесно повезано са дубровачким стакларством. Сем тога, ова збирка докумената означава и вредан извор
за исторг у занатства у Дубров
нику уопште, ]ер пружа]уйи податке о комплексности токова настанка, раста, успона и нестар ан>а
стакларског заната омогуйава да
се бол>е сагледа]у токови разво]а
других заната из истог времена.
тедном реч] у, Архивска граЬа о
стаклу и стакларству у Дубров
нику представлю знача] ан и врло
користан зборник докумената не
само за стручкьаке за стакло, вей
и за све друге ко]и се баве проучаван>ем занатства и матерщалне
културе у овом периоду.
БурЬица ПетровиН

Рехаг МИозауЦеУ1<5, КАВ-ШСК1 РОККЕТ и К1М1ШЛ I (1870—1917),
Ва1капо1оШ шзйШт 5АЖ1, Вео§гас1 1977, 153 стр.
У оквиру подухвата Балканолошког института да се представи
разво] радничког покрета балкан
ских народа, одговара]уйе место
дато ]е радничком покрету у Румушци. Аутор се прихватио посла
да укаже на начин кретан»а тенденщце у радничком покрету почев од 1870. па све до уласка Румушце у први светски рат 1917.
Аутор ^е користио изворе у Румуни)и, у првом реду радничку и
сощцалистичку штампу, као и
шире публикащце, а затим и богату литературу о овом питан>у
на румунском и руском ]езику.
Рад се састо^и од увода и шест
поглавл.а. Прво поглавл»е говори
о друштвено-економским односима у Румунщи у другс>) половини
XIX и почетком XX века, т). о
аграрно] реформи ко]у ]е спровео 1864. године Александар тоан
Куза, владар румунске кнежевине. Ту ]е реч о осиромашеау се;ьака, о сел>ачким покретима и о
почетку разво]а румунске индустрще, у чему ]е велику улогу

имао страни капитал, док су припадници радничке класе у почетку
претежно били страног порекла.
Друго поглавле посвейено ]е иде]ном сазреван>у и организованом
оформл>ен>у радничког покрета. Ту
]е реч о првим радничким и ооци]ал-демократским организации ама по градовима, ко]е има]у антимонархистички карактер, самим
тим што се солидаришу са меЬународним радничким покретом.
V дагьем излаган>у реч ]е о ширен>у марксистичких иде]а осамдесетих година прошлог века, о
формираау Сощцалдемократске
партите и н>еном пристущиьу II
интернационали, на чщем ]е че
лу био Фридрих Енгелс. Формиран>е радничке партите истовремено
^е указало и на борбу измеЬу револуционарног и опортунистичког
правца у румунско] соцщалдемократи]и. Поглавгье се завршава
анализом радничких покрета првих година нашег века, док ^е при
лично простора посвейено сел>ачким иступан,има у истом перио
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