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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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Прикази, критике, иэвештади
ду, као и ставу румунске социдалдемократиде према седьачком питалу.
Трепе поглавлье третира оживл>аван>е и успон румунске социдалдемократске радничке партиде.
После кратког периода депресиде
почетком овог века, раднички покрет доживл>ава полет ко]и се одражава у дачан>у синдикалног покрета, у обнови радничке штампе
и низу митинга и штрадкова. V
овом периоду воЬена де посебна
борба за укидаае закона о корпорацидама. МеЬутим, покрет сел>ачким маса наишао ]е на подршку д'едино радничке класе.
Четврто поглавл>е де посвепено
периоду обнове Социдалдемократске партиде. Пошто де сельачки
устанак у 1907. пропао, пролета
риат де опет постао главни про
тивник буржоазиде. У том перио
ду Социдалдемократска партоца
Румуни^е одржала де први конгрес са 94 делегата и представни
ка 47 синдикалних и социдалдемократских организациза из 20 градова. Ту де реч и о програму пар
тиде, претежно заснованом на реформистичким теоридским погледима. МеЬутим, раднички покрет
бележи, све до почетка балкан
ских ратова 1912., завидне успехе.
Пето поглавлэе обухвата пери

197

од од почетка балканских ратова
до уласка Румуниде у светски
раднички покрет. Он де био антиратно расположен, следепи ставове меЬународног радничког покрета. V току балканских ра
това настале су економске кризе
у румунскод привреди, што де изазвало покрете у румунскод радничкод класи, а и сегьачке покре
те, иако су они избидали неорганизовано.
Шесто поглавл>е посвепено де
Трансилваниди, териториди ко]а^е
тек после завршеног првог светског рата присадедижена Румуни^и. Ту се говори о Банату у пе
риоду стварааа дво^не монархи)е
до почетка нашег века.
Румунида де изразито аграрна
зем.ъа у ко^од ^е радничка класа
доста касно дошла до изражада
и понекад нще била у стаау да
искористи савезништво са сел>аштвом.
Кььига да^е на увид у предмет
коди обраЬуде, а удедно пружа и
богату литературу. На краду су
кратак резиме и листа извора и
литературе.
Ова монографид'а пружа нашем
читаоцу могупност да бол>е упозна почетке радничког покрета на
ших суседа.
Милан Банку

Уа1еШлп А1. Сеогдезси — Ре1ге 51пЬап
ТШЕСАТА ООМЫЕА5СА Ш ТАЯА КОМАЫЕА5СА $1 МОи>ОУА(161 1—1831)
РаПеа I, Ог§ашгагеа дис-есаЮгеавса, Уо1. I (1611—1740),
Висиге?^ 1979, 218 стр.
Два аутора су се прихватила
посла да овом опсежном кььигом,
ко^а ^е раЬена на основу богате
библиографиде, укажу на судски
систем какав ^е у току дужег пе
риода посто]ао у дунавским кнежевинама, од'е су биле нека врста
тампон-држава измеЬу хришпанског и нехришпанског света, иако
су признавале турску власт. Огра
ничена на одреЬени период, кн>ига д'е поделана на осам поглавл>а,
изузимадупи увод, у коме се указуде на опште карактеристике
правних институщца и традицида
коде су постодале у дунавским
кнежевинама.
Прво поглавл>е посвепено де
компетенцидама владара чида су

права почела да се сужаваду дош
крадем XVI века, а посебно после
смрти Михаила Храброг, првог
удединительа свих румунских кнежевина.
У другом поглавл>у де опширно
приказан владарски савет, аегова општа структура и састав. Веома де занимльиво обдапиьен посто^епи однос измеЬу владара и савета кад де реч о судскод власти.
Посебно де указано на компетенциде коде де савет имао без учешЬа владара. Из свега произлази да
су бол>ари имали одлучу]упу улогу у судству. Трепе поглавл>е посвепено ]е скугаптини сталежа,
кода де тако названа у вези са сличним институцидама коде су по
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