Критике, прикази, извептуи
доноси доста новога у историз и
банкарства и кретан>у капитала,
што би истраживачи, ко)и се на
овоме пол>у националне и ошите
истори)е огледа]у, морали да има]у у виду.
Кн>ига нема ]единствени зак.ъучак, али ^е на кра]у и на почетку, помоЬу четири графичка
прегледа, дат резиме онога што
]е од средине XIX века до I
светског рата постигнуто у акти
вности четких новчаних завода,
свих врста, у односу према дру
гим корисницима у земл>ама паи
чешке крупе и ван оквира Аустро-Угарске, идуйи ка ^угоистоку и истоку. На прво] скипи дата
}е мрежа осигурава]упег друштва
и банке »81ау1а«, на друга) ^е
мрежа пословних банака и н>ихових филщала у иностранству,
на треЬо] скипи ]е афилщапща
четких пословних банака ван зе
мле и на^зад приказ мреже експозитура четких пословних ба
нака у иностранству. У последню] скици на^ужице су тачке
Трет и Опати]'а, у претходно] Бео-
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град — Софи] а — Букурешт, у
друпу по реду скшщ то ^е био
Београд, а у прво] за осигурале
ослонац ]е створен у Л>убл>ани
— Загребу — Н. Саду — СараЗеву.
Сматрамо да зе квьига вредна
паж1ье, утолико пре што овде
наведени извори и н>ихова обрада нису довольно познати нашо.1
научно] ]авности, и може помоЬи
истраживачима да сво] а истраживан>а лопира^у и на нова пола,
мало захвачена до сада, што ]е
допринело успешни]им истраживан>има. Мали недостатак юьиге
1е непосто^авъе резимеа на неком
од светских ]езика, што би такоЬе било олакшанье за многобро]не истраживаче. На кра]у
треба указати и на то да се сту
дне ове врете наставл>а]у у Чехословачко] и за период измеЬу
два светска рата, о чему обавештава текст у ЁШйез ЬаИсашаиез, 1988, IV (Асас1епие Ьш^аге
Йез 8С1епсе5).
Даница Милик

МЕБУНАРОДНИ ОДНОСИ НА БАЛКАНУ
ЕЦга Сатрш, 3(а1е тш 51 тц1оси йт сепшй « зиА-ез/Ш Еигорег т
геШШе т1егпаНопа1е — Рпта ]ита(а1е а 5есо1и1ш а1 ХХ-1еа, Ешшга
РоННса, Висиге?и 1988, 329
Др Елиза Кампус, водейи румунски историчар, аутор ове
юьиге, одавно ]е позната не само
румуною) и балкансюу веЬ и
на]широ] меЬународно] давности
по сво,]им студи]ама и монографщ'ама к«^е треппмцу политичке
односе балканских земала. Оиа
]е добро позната и нашим историчарима стога што ]е узела учешйе у више наврата на научним скуповима у нашо] земл>и,
док зе ]едан бро] аених юьига
приказан на страницама часописа Ва1сашса.
Садаппьом юьигом угледни румунски историчар врала се сво-

]им омил»еним темама али посматра догаЬа]е из ]едне нове
перспективе. Заправо, док ]е
предмет истражива&а с\зила
само на меЬународне односе бал
канских земалл, дотле га ^е, с
друге стране, проширила говореЬи и о земл>ама ко]е не при
паду Балкану, али ко]е су
имале одреЬени утица] на судбину нашег полуострва, па, разумл.иво, и наше земл>е. Нема
смисла истицати да аутор у
ово^ монографи]и да]е много
места сво^ отацбини Румушци,
али ]е исто тако важно да ]е
посветила много пажн>е и оста-
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лим земллма, почев од Турске
све до МаЬарске, Аустри)е, Чехословачке и Пол>ске. Разумл>иво
да се не сме]у заборавити ни
игре великих сила тога времена
у копима су биле принуЬене да
учеству^у и мале државе о ко^има аутор говори.
Иако у поднаслову сто]и да
^е реч о политики прве половине
XX века, може се слободно репи
да се монографииа ограничава на
другу, треЬу и четврту децеищу
до почетка Другог светског рата.
Дело се састо]'и, поред увода
(7—13), од пет поглавл>а. НеЬе
бита наодмет да наведемо наслове сви|у поглав.ъа у нади да
Не заинтересовали кругови бита
ближе упознати са предметом
ко_|'и аутор излаже у ово] кн>изи.
Прво поглавл>е (15—44) носи на
слов „Исторщски преглед прве
половине XX века; карактеристичне црте и велики преобража] у
меЬународним односима". Ару го
поглавлл (48—73) дато де под насловом .ДотврЬиванье малих држава. Увод у будуЬе догаЬа^е".
Трепе поглавл>е (74—134) носи наслов „РастуЬа улога малих и
средних држава Централне и
тугоисточне Европе на подруч^е
меЬународне политике. Од Верса^а до Локарна". Четврто поглавл>е (135—243) ]е: ,Дротив концнлиащце, ревизионизма и фашиз
ма. Од Локарна до Монтреа
(1925—1936)". Пето, т). последдье
поглавл>е (244—290) носи наслов
„Последил насто|ан>а да се очу
ва право у меЬународним одно
сима (1936—1940)".
Чак ако ]е реч о историчари
ма ко] и су се озбил>но бавили
овим периодом, чшьспица )е да
Ье ипак на страницама ове монографизе наЬи нетто ново, узима^упи у обзир начин на ко]и ]е
предмет истраживан>а изложен.

Да не дужимо, указапемо само
на неколико важних момената
копима аутор придаче веома ве
лики знача] и излаже их на
више страница. Ту су: Велике
силе и Мировна конференщца у
Паризу 1919—1920; Француски про
^екат дунавске конфедератке
1920; Савез Мале Антанте, и посебно неке знача] не одлуке; Лозанска конференщца 1922—1923Локарнски пакт 1925; Бри)ан-Келогов пакт од 27. августа 1928,
ко.)и су потписале различите др
жаве уз извесне модификацше;
Балканске конференщце 1930—
1934); Ревизионистички пакт ве
ликих сила 1933; Балкански споразум 1934; Шпански граЬански
рат 1936, као и дал>и меЬунаро
дни односи до Другог светског
рата. Читалац Ье у ово^ кн>изи
напи многе шуединости ко^е су
до данас остале нерегистроване,
а ко]е Ье умногоме употпунити
наше знаке о ово] епохи.
Употреблена архивска граБа и
литература наведена уе при дну
свакс странице, док индекс (313—
329) имена, топонима, знача] них
уговора и организащц'а омогупава
лакше служена кньигом. Три резимеа, прилично иецрпна, на енглеском (291—297), француском
(298—304) и руском (305—311) ^езику могу да представе ову кн»игу оном кориснику ко.]и ни)е вичан румунском ]езику.
Склони смо да веру]емо да Бе
читаоци часописа Вшсатса пожелети да се и лично упозназу с
кньигом румунског аутора Елизе
Кампус, ко^а ]е саткана на основу
об]аил>енс и необзавл>ене архивске
граЬе и литературе ко]а ]е до сада
обрадила меЬународне односе пр
ве половине нашег столеЬа.
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