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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
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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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сто]але у многим европским феудалним државама. МеЬутим, за
разлику од Н.ИХ, румунску скупштину сталежа исюьучиво су чи
нили бол>ари, а само изузетно и
представници крупног граЬанског
сталежа, док у н>у нису имали при
ступа представници
сел>аштва.
Следепе поглавл>е посвепено ]е
Кра]овско] бановини, посебно] ин
ституцией, чак и у периоду аустрщске окупацще (1718—1739).
Пето поглавлэе под насловом
Остеит досто\анственици ко/и су
имали судску власт, веома ]е знача]но, ]ер омогупава да проникнемо у неке компетенцще висо1Шх
функционера на румунским дворовима. Разматразупи функщце
поменутих досто]анственика, аутори има]у у виду, пре свега, н>ихова судска овлашпен>а. После општег оеврта на судску власт ових
службеника, аутори се задржава]у не само на н>иховим општим
него и на посебним овлашпеаима, као и на овлашпен>има ко] а су
им повремено додел>ивана. За онога ко ]е посебно заинтересован за
устро]ство румунских феудалних
дворова, термини као ворник, ло
гофет, хатман, вистщер, постелник, армаш, итд. постапе ]асни|и
после читала ове стущце.

У шестом поглавлу опширно
]е приказан рад изузетних органа
судске власти у име владара. Реч
]е о органима ко]и замен>у]у вла
дара или врше дужност уместо
н.ега. У седмом поглавл»у говори
се о спо.ъним условима у ко]има
се врши судска власт, на пример
о месту суЬеаа, о згради и сали
за суЬен>е, о дану суЬен>а и ]авности расправе. Аутори наглашава]у
да су расправе обав.ъане на румунском ]езику, док их ]е администращца водила на словенском,
ко^и ]е у румунским кнежевинама у то доба био ]език културе
као латински на Западу. У осмом
поглавл>у описано ]е обавллнье суд
ске власти у време окупацща.
Реч ]е о КН.ИЗИ ко]а ]е занимл>ива са различитих гледишта.
Не само историчар него и правник добийе праву слику о неким
институционалним нщ'ансама румунског феудалног друштва, тако
да пе им извесни по]мови или тер
мини ко,)и се срепу у румунско^
историщ постати ^асни тек после
читала ове кгьиге. Читаоцу ко]и
не разуме румунски, аутори су
омогупили да на француском ]езику упозна резултате до ко] их
су дошли.
Милан Ванку

Василще Б. Крестип
ИСТОРША СРПСКЕ ШТАМПЕ У УГАРСКСН 1791—1914.
Матица ерпска, Нови Сад 1980, 506 стр.
тубиле]и и годиниьице били
ста^ драгоцен приручник за да
ла истраживаььа ерпске штампе.
су, до сада, на]чешпе повод да се
Василисе Крестий ]е морао да
понешто напише о листовима копрегледа аише од две стотине но
]и су од XVIII до XX века изда
вина, а комплете неких нема] у ни
вали у Аустри]и и Угарско^. Скерлипев Исторщски преглед ерпске
на]вепе библиотеке, затим да прочита многа архивска документа и
штампе, студоца Светислава Шуупозна обимну литературу о издамаревийа Штампа у Срба до 1839.
и пригодан зборник Почеци штам
вачима и сарадницима. Сви листови приказани су у облику крагшх
пе ]угословенских народа покушаили дужих монографща, а хроно]и су да се детал>ни]е проучи срилошки преглед ерпске штампе
ска штампа у континуитету. Ме
омогупио ]е аутору да листове
Ьутим, непотпуно познаватье ма
прати у континуитету и новине
терике и различити мстодолошки
доведе у меЬусобну зависност.
приступи само су неки од разло
Кн>ига ]е поделена на седам пога што не можемо бити задовол.главл»а. У првом поглавльу обрани поменутим радовима. Ово су
Вени су Почеци ерпске штампе
истовремено и чиниоци због ко(1719—1848). Аутор овде, сасвим
]их кн>ига Василиса Крестипа по
оправдано, разматра и новине ко
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