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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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Критике, прикази, извентци
ски noKyniaj остварен»а принци
па националности у разрешаван>у
источног питаша, супротан прин
ципу империjалистичке поделе
турског наслеЬа, или бар стваран»у интересних сфера од стране
великих европских држава".
ÍIpoy4aBajynH политику Cpönje
према Бугарима, В. Скуанчевип
je поуздано утврдио да je Cpönja
сходно cBojHM могупностима и
проценама политичке ситуащце
— Koje су у сваком cAy4ajy, макар понекад биле и суздржане,
биле peaAHHje од процена бугарских политичара — помагала бугарски покрет не само да би остварила CBoje политичке цшьеве,
што би у меЬународним околностима било логично, него и да
би помогла ослобоЬевье суседних
балканских народа, па меЬувьима
и Бугара. Српска помоЬ се огледа у готово свим областима Ч1ци
je напредак могао представл>ати
олакшаваьье пута ка бугарском
националном ослобоЬеау: од бесплатног штампан>а бугарских но
вина и юьига, преко школован>а
бугарских Ьака и студената, до
интензивног наоружаван>а Бугара,
чщи je врхунац био у осниван,у
бугарских лепца у Србщи 1861—
62. и 1867—68. године, па до сталног прихватан>а бугарских избеглица из угрожених Kpajeea. Све
то je подразумевало политичке
акци]е и планове о сарадн>и меЬу
KojHMa je било и оних о федера
ции. Српска помоЬ и подршка
Бугарима je, истина, имала CBoje
плиме и осеке, али je током целог
периода од 1804. до 1878. године
била ипак стална.
С друге стране, ова Стсцанчевипева кн>ига се може посматрати и као анализа развоja nAeje
и практичне делатности бугарског
ослободилачког покрета и гьеговог односа према cpncKoj политици. Стога нису приказани само
односи бугарских револуционарних организащца према TypcKoj
него и сукоби бугарског политичког руководства у Румутц'и са
организациям у ByrapcKoj, као
и превладававье цариградске туркофилске трупе. Ови сукоби су
водили до цепагьа покрета и погрешних процена, што je кроз
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тврдньу да само треба подиЬи
устанак, а народ he се веЬ масовно придружити, те суседна
Cp6nja и можда PyMyHuja притеЬи у помоЬ, имало негативних
па и трагичних последица у бунама Koje су дизане у невреме.
Ca разведем ерпске државе и
pa3BojeM бугарског националноослободилачког покрета развщали су се и н>ихови меЬусобни
односи. Милошева мудра полити
ка, упркос томе што он mije
прискочио у помоЬ бугарским
устаницима 1836—1838. године, изборила je себи велике cHMnaraje
меЬу Бугарима. Ни уставобранител.и се нису усудили да уЪу у
сукоб са Турском кад je 1850.
избио бугарски устанак, али су
настоj али да ублаже послелице
пораза тог устанка по бугарски
народ. Друга Михайлова владавина се карактерисала j асним
концепцщама и одлучним потезима. МеЬутим, тада почшьу и
израженща незадовол>ства бугар
ских политичара ерпском полити
ком зато што нису довольно доб
ро проценьивали могупности ерп
ске државе. Y време Намесништва од 1868. до 1872. године дслази до великог сучел>аван>а
ерпске и бугарске политике због
осниван>а бугарске Eraapxnje и
н>ене политике. Упркос сукобима
Kojn су 3axBaA>yjyRH pycKoj политици достигли врхунац у осниван>у санстефанске Бугарске,
Cpönja je и далл настегала да
постигне споразум са воЬама бу
гарских револуционара.
То дуто раздоб.ъе ерпско-бугарских односа, у коме треба тражити корене касни]'их сукобл>аваша интереса, В. Сп^анчевип je
темел>но истражио и сфективно
приказав користепи веома обимну литературу и архивску граЬу.
Тиме je успео да документовано
и oöjeKTHBHo прикаже и oöjacmi
ерпско-бугарске односе до 1878.
године.
Композитна кньиге Срби/'а и
Бугари 1804—1878. je таква да
омогуЬава упознаван>е са объек
тивном HCTopnjcKOM истиной, али
и поставл>а основу за дал>а истраживатьа. Веома корисно je поглавл>е „Историографски преглед" (стр.
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15—32) у коме Стсцанчевип разматра све знача]нще радове Kojn
су се делимично или у целини
бавили наведеним раздобл>ем. Поглавл>а кньиге су установлена према хронолопци српске историке:
почевши од првог српског устанка и првих владавина кнезова
Милоша и Михаила, преко уставобранител>ског периода и веома
знача]не друге Михайлове владавине, до Намесништва, владавине
кнеза Милана и српско-турских
ратова. Ових седам глава су подел>ене на читав низ ман>их поглавл>а чщи наслови сигурно упуhyjy на суштину српско-бугарских
односа одреЬеног раздобл>а. Прве
четири главе HMajy и закл>учке
Kojn npeACTaBA>ajy сумиранье резултата истраживавъа српско-бу
гарских односа одреЬеног перио
да. Мада AeAyje архаично то што
CTojaH4eBHñ с времена на време
постави питанье, а затим у изла
гай^ Aaje одговор, он je тиме

у ствари jacHO истицао пред читаоцем важност ш^единих момената и проблема, те га потом
водно до своj их закл>учака. То
je Hajyo4A>HBHje на почетку кн>иге и на Kpajy главе „Историографски преглед" у Kojoj аутор у шест
тачака наводи шта „студиja тре
ба да прикаже".
Юьнга В. CTojan4eBHha садржи
jeAHy специфичност Koja je релативно ретка у uauioj историогра
фией. Док се у квьигама HajMemhe
nojaBA>yjy кратки резимеи на jeAном од страних je3HKa, аутор je
овде дао два дужа резимеа на
енглеском и француском, чиме
je ширем кругу страних читалаца омогупио да се упозна са
проблемой. Вредност юьиге je
увеЬана регистрима личннх име
на и географских nojMOBa, те неколиким iicTopnjcKHM картама у
тексту.
Л>убодраг П. Pucruh

JYrOCAOBEHCKO-COBJETCKH ОДНОСИ
(Никола Б. Поповип, 1угословенско-сов\етски односи у другом светском
рагу, ИСИ, Београд 1988, 332 стр.)
Др Никола Б. Поповип, научни caBjeTHHK Института за савремену исторщу у Београду, готово
двще AeueHHj'e изучава комплекс
српских и jyrocAOBeHCKHx веза и
односа са Русщ'ом у XX вщеку.
Првце ове шьиге публиковани су
ньегова врло залажена монографща Србща и Pycuja 1912—1917.
и вепи 6poj чланака. Посл>еднюм
КН.ИГОМ /угословенско-coejeTCKU
односи у другом светском рату
врши систематизащцу истраживачких резултата jyrocAOBeHCKe и
coejeTCKe историографще о том
питан>у, yrpabyjynH их на yMjeшан начин у ceoje дело. За разлику од неких других аутора,
Kojn су овакве резултате преузимали некритички, cmyHpajy&H их
у оквире савремене државноправне рг1зуЬености, Поповийев при
ступ изворима je коректан, а мисаони склоп сачивъен на Toj ос-

нови je адекватан. Недосл>едан je
jeAHHO према писцу ових редова
jep резултате въегове мoнoгpaфиje
Влада на беспуНу, коja се бави
и coBjeTCKO-jyrocAOBeHCKHM односима у рату, помивье само у неколико навода, док оне Koje до
носи двотомно AjeAO Савезници
и ]угословенска ратна драма и
не помин>е, мада оно по ceojoj
суштини може представл>ати централну тематску и проблемску
потку за н>егову анализу. Можда
je то због подлегавъа jeAHOM недемократском тренду политике,
Kojn je у односу према Mojoj
кн>изи био посебно изражен. Поповипева монографи]°а je заснована и на значаjним архивеким из
ворима, а меЬу вьима и на не
ким до сада непознатим.
Ауторова општа методолошка
pjemeBba по много чему су оригинална. Тему композиционо об
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