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Ва1сап1са XI

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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Прикази, критике, иэвешта|н
,|е су штампане у Бечу: „Сербскиновини", „Славено-сербски]а
в^едомости" и „Новине сербске",
чиме ]е успоставио континуитет
са „Сербским народним листом"
и „Сербским народним новинама"
Теодора Павловича. У другом поглавл>у, У вртлогу револуцще
(1848—1849), пажн>а }е посвейена
листовима на чи]им се страницама огледа]у револуционарна превира1ьа: „Вестник", „Напредак" и
„Позорник". О српско] штампи
под Баховим апсолутизмом и зна
чащим културним последницима,
брайи Медаковий и Александру
Андрийу, расправл>а се у трейем
поглавл>у,
У чврстим стегама
(ИН49—1859). Буран развитак српске штампе измеЬу 1859. и 1884.
описан ]е у делу Са Малетикем на
челу. Уз „Србски дневник", „Србобран" и .Заставу" дат ]е и преглед краткотра]них листова и хумористнчко-сатиричних
издан>а:
„Комарац", ,3ма]", „Жижа" итд.
У петом поглавл>у Крестий ]е истакао велики знача] „Заставе" и
„Браника", а у шестом, Под окры
ляем Будштеште {1861—1914), пажн>а ]е посвейена новинама ко]е
су примале фннансиску помой од
владе у Будимпешти и заступале
н>ене интересе. О Соцщалистичко)
штампи (1870—1914) расправлено
]е у осмом поглавл»у. Кньига затим има резиме на немачком и
маЬарском ]езику, исцрпан регистар, а илустрована ^е фотографи)ама уредника и описаних ли
стова.
Концепщц'у изнету у сажетом
предговору Крестий ]е са успехом
спровео од прве до последнее монограффе. Ман>и делови пажгьиво
су повезани у целину. Истакнут ]е
знача] неких листова — „Серб
ских народних навина", новосадске .Заставе" и „Браника", затим
односи измеЬу уредника новина,
полемике и критике на страницама
штампе, зависност од читалаца но
вина Стефана Новаковийа, Дими
трова Давидовийа и Теодора Пав
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ловича, став власти према ]авно]
речи.
Неке примедбе ко]е Ьсмо овде
изнети ни у ком случа]у не уман>у]у знача] Крестийевог рада, али
мислимо да на н>их треба скренути пажн>у. Найме, ни)е истакнута
меЬусобна зависност новина ко]е
су издавали брала Маркидес Пулю
на српском и грчком ]езику. У мо
нографии о новинама Димитрща
Давидовийа и Димитри)а ФрушиЙа требало ]е посветити више
пажн>е 1ерне]у Копитару. Словеначки кььижевник активно ]е учествовао у креиранэу концепшце
„Новина србских". Подстакнут пронайеном грайом о односима 1осифа Ра (ач и На и Теодора Павлови
ча, аутор ]е оптеретио прво поглавлье кн>иге студи] ом ко] а ]е мог
ла и посебно да се об]ави и истовремено превидео да у засебно]
монографии представи „Пештанско-будимског скоротечу". Изостао ]е осврт и на „Србску новину
или Магазину за художество, кн>ижество и моду", а поменута два
листа уз „Сербски пародии лист"
Теодора Павловича има]у важну
улогу у разво]у српске кньижевности. Иако се Крестип у предго
вору оградио да ]е из прегледа
српске штампе изузео „часописе
и разне стручне органе" неки листови, као „Глас истине" или „Српски Сион", допринели су разво]у
штампе, и, без обзира на то што
су били гласила цркве, има]у ши
рок културни знача]. Крестийева
кн>ига била би ]ош вредила да ]е
аутор израдио и регистар библио
тека у ко] има се налазе прегледане
новине. Недоста]е и напомена да
су неке од монографи]а вей об]авл>иване по часописима.
Писана концизно, без дигреси}&, К1ьига Василща Крестийа лако
се чита и зато йе бити доступна и
на]ширем кругу читалаца, а то ]е
аутору на]знача]ни]е признаке.
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