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БОРБЕ БРАНКОВИБ — PYMYHCKA ХРОНИКА
Damaschin Mioc i Marieta Adam-СЫрег, Gheorge Brankovici — Crónica
romûneascd, Bucurefti 1987, 91 str.
Y издан>у Академ^ e наука Co
циjалистичке Републике Румуниje изишла je Румунска хроника
БорЬа Бранковипа. Захвалмупи
румунским историчарима Дамаскину Миоку и Mapnjera Адам-Кипер nojaBHAO се ово дело о
непобитном 3Ha4ajy за исторщу
српског и румунског народа. Реч
je о делу Koje je саздано пре
много година на румунском jeзику, разумл>иво Ьирилским писмом како je некада био oöirqaj и
у pyMyHCKoj историографии и у
кн>ижевности. Румуни су и у XIX
веку показали интересована за
ово дело коje je остало слабо
залажено код Срба, иако га помин>у нэихови историчари и кн>ижевннци.
МеЬутим, ново румунско изда
ние показуje критички прилаз
овом делу, другим речима je у
питан>у критички текст на KojH
се корисник може потпуно ослонити. Дело je дато на савременом румунском je3HKy уз употребу латинице, а о том поступ
ку je уводничар Дамаскин Миок
дао посебно o6jauiH>eibe. Исто
тако треба нагласити да je необично caдpжajaн увод у дело
Koje je дао Миок, oimcyjynH до
танчина живот и рад самозванца
грофа БорЬа Бранковипа, Kojn je
CBojeBpeMeHO деловао на заштити
права балканских Словена и Румуна и Kojn je одржавао npuja-

тел>ске везе са двором у ВлашKoj, чинепи му велике дипломатскс услуге. Реч je, напослетку,
о несрепном човеку Kojn je и
поред свих сBojих интелектуалних и политичких способности
провео готово трепину свог жи
вота у конфинацщи у Kojoj je и
умро 1711. године.
Y уводу (стр. 5—35), Дамаскин
Миок прати ньегов живот делепи га на раздобл>а и указуjупи
на узроке KojH су довели до пада
аутора Хронике БорЬа Бранко
випа.
Ако изоставимо Yboahh текст
и вратимо се на БранковиЬев
текст (стр. 37—81) видеЬемо да
он носи наслов „Хроника Слове
на у Илирику, у Topiboj и Aoftoj
Мезщи", као и то да je текст
пропрапен öpojHHM офавшн>ен>има на дну сваке странице, док
се кн>ига завршава индексом (стр.
85—91) личних и географских
имена, што баца много светло
сти на БранковиЬев текст и омогуЬава служен* кн>игом.
Надамо се да he и наша исто
риографу а ускоро презентовати
OBaj текст нашим историчарима
и шиpoj публици, у првом реду
зато што je реч о jeдном погледу
на нашу исторщу дат пре готово
три столепа, a kojh ne унети нову
светлост у нашу далеку исторщу.
Милан Банку

ПРЕГЛЕД МЕБУНАРОДНИХ УГОВОРА И ДРУГИХ АКАТА
ЗНАЧАШИХ ЗА МЕБУНАРОДНЕ ОДНОСЕ ЦРНЕ ГОРЕ
1700—1918. ГОДИНЕ
Институт за меЬународну политику и привреду и Исторщски институт
»
CP Црне Горе, Београд—Титоград 1987, XXIV+(1)+149+(1).
Као резултат вишегодигшьег
рада веЬег 6poja стручнлка. Центар за меЬународно право Ин
ститута за меЬународну политику

и привреду je у сериjи ,Дреглед
pa3Boja меЬународноправних односа jyrocAOBeHCKHx земал>а" обjaBno шесту свеску под нази
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вом Преглед меЪународних уго
вора и других аката значащих за
меЬународне односе Црне Горе
1700—1918 године. Ову свеску je
Институт припремио у сарадаи
са Исторщским институтом CP
Црне Горе.
Целокупан рад на cepnjn je
замишл>ен као „дугорочно системско прикушьан>е и анализа
правних извора везаних за формиранл меЬународног с\фективитета зугословенских земал>а". ПреrAeAajyhH оригиналне документе,
збирке o6jaBA>eHHx докумената,
öpojHy литературу и штампу у
Kojmia се „ти документа налазе
или садржински oöpabyjy", стручнчаци оба института су припремили невелик али веома користан регистар KojH „треба да по
служи као основица за орщентащцу о изворима од меЬународног
знача]а Kojn су релевантни за
обраду дипломатске исторщ'е и
меЬународноправног
положата
Црне Горе у обухваЬеном раздобл>у".

Y предговору Прегледа дата су
детал>на o6jauiH>eiba принципа
рада и одбира докумената. Тако
нису узети у обзир само они
уговори у коjимa je Црна Гора
учествовала него и они Kojn су
се н>е тицали, или 4Hje су после
дние могле да се тичу н>е.
CaMoj библиографии претходп
.Листа цитпраних извора" (стр.
XXI—XXIV). После библиографиje су Регистар вишестраних и
двостраних уговора и других
аката (стр. 115—116) и Предметны
регистар (стр. 119—132). Све у
OBoj КН.ИЗИ, почевши од увода
до садржа^а дато je паралелно
на српском и француском je3HKy,
па je тиме омогупено и страним
истраживачима да je користе.
Тако се може закл>учити да je
ова юьига незаобилазан приручник за изучаваае меЬународног
пoлoжaja Црне Горе од 1700. до
1918. године.
Азубодраг П. Pucruh

СРБША И БУГАРИ
Владимир CTojaH4eBHh, Србща и Бугари 1804—1878, Историйки институт
и „Просвета", Београд 1988, 448 + (3).
Истраживата односе измеЬу
два суседна народа или Ajeejy суседних држава у прошлое™ значи проучавати потребе и жел>е
оба народа и политичке планове
и делатности н>ихових знаменитих припадника, утврВивати ко
рене въихових за]едничких инте
реса и разлоге н>ихових раз\шмоилаженьа, па све то сагледати
у сплету меЬународних околности, jaBHHX корака и Tajmix потеза великих сила. Такво истраживан>е представл>а тежак задатак
KojH nocTaje 1'ош тежи ако je
истраживач припадник jeAHor од
та два народа. Дугогодшшьим
истраживан>ем ерпско-бугарских
односа у XI веку, Владимир СтоjaH4eBHb се прихватио jeAHor таквог задатка и, после öpojmrx ра-

дова из ове области, oöjaBHO кн>игу Србща и Бугари 1804—1878.
06janiH»aBajyhH проблем kojh
je cTajao пред н>им, В. CTojaHчевип истиче да je „главна пажн>а усредсреЬена на ужи домен
HCTopHjcKHX истраживан>а, Tj. на
политику Cp6nje према пробле
му бугарског ослобоЬен>а, као
jeдном од важних чинилаца н>ене
националне политике". Taj проб
лем je „необичан стога што je
jeAaH тек делимично ослобоЬен
народ, jeAHa тек настала држава
малених и ограничених материjaAHHX потенциз'ала од почетна
улагала велика морална и политичка прегнупа за ствар ослобоЬен>а jeAHor другог народа". Проб
лем je и веома интересантан зато
што je то био „запажен Hcropnj
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