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мала Осовине после Минхена и

н>ен утица^ на стан>е у Тугослави-

ди и Румушци", стр. 1/4—254, глав

на пажн>а ^е посвепена анализи

борбе ових две]у групаци]а за по

зицще на Балкану, затим одзеку

Минхенског диктата на унутарња

кретан>а и спол>не односе ових

две]у земал>а као и формиран>у

познате политике лавирања влада

тугославще и Румущце измеЬу за-

падних сила и сила Осовине.

У пето^ глави, „Балканске земгье

у периоду заоштравала политич-

ке кризе у Европи", стр. 255—313,

обраЬена су: настозан>а Немачке

и Италще у зиму 1938/1939. да ос-

ну]у профашистички блок на Бал-

]ачан>е унутарполитичких

у землама Балкана у вези

са заоштраван>ем меЬународних

односа уопште и посебно због ]а-

чан>а фашистичке опасности у све

ту и на кра^у стан>е унутар Бал

канске антанте у првим месецима

1939. у периоду дефинитивног раз-

би]ан>а Чехословачке републике

од стране Немачке и преиошела

нацистичке експанзи^е дал>е на

исток и ]угоисток.

Од стране 314 до 321. аутор ^е

изложио кондензован заюьучак у

коме се поред осталог указу]е на

крупне негативне последице поли

тике нагаЬан>а четири велике си

ле за читав свет а посебно на од

носе и датыьи разво^ земагьа ]у-

гоисточне Европе.

Калитулаци]а западних сила

пред захтевима немачких нациста

у Минхену, не само да ни^е сми

рила Хитлера и његове истомиш-

л>енике, веп им ]е подстакла нове

експанзионистичке и осва]ачке

апетите ко]и су посебно снажно

били изражени према европском

истоку и ]угоистоку.

На кра^у юьиге дат ]е именски

регистар ко]и Ье олакшати кориш-

Ьен>е юьиге у научне сврхе.

Кн>ига др Волкова сво^им мно

гостраним вредностима и квали-

тетима, сво^ом ма]сторски сроче-

ном композици]ом, методом ана-

литичко-синтетичког документо-

ваног излагаяьа материке и оп-

штом научном озбшьношЬу пред

ставлю нови допринос историо-

графи]и меЬународних односа из

меЬу два светска рата и биЬе ра

до читана и од научне и од шире

читалачке публике.

Душан Лукач

Др Живко Аврамовски, ТРЕКИ РАГХ И БОРСКИ РУДНИК

Бор, 1975. стр. 300

Проф. др Живко Аврамовски

и у сво]о3 ново^ монографщи Тре

ки Рщх и Борски рудник, остао

де доследан своме сопственом ме

тоду и систему истраживан>а и

презентирала исторщске матери-

^е. Као и у сво^им рани]им сту-

ди]ама и монографщама он ^е и

у юьизи Треки Рајх и Борски руд

ник, остао поборник аналитичко

синтетичког уобличава1ьа и изла

гања исторщске матери^е уз бо

гато документовано поткрешьива-

н>е сваког знача^ни]ег догаЬа]а и

тренутка у процесу ко^и захвата и

обраву^е.

Тематика ко^у Аврамовски об-

раЬу^е у ово^ кн>изи и поред сво-

га огромног научног и привредног

знача]а била ^е до недавна у на-

шо^ историографи]и потпуно за-

поставл>ена. У исто време публи-

коване су из ове области десетине

адьига у иностранству, нарочито

у Немачко^, у ко^има се привред-

ни односи Трепег Ра^ха и земал>а

дугоисточне Европе почесто о63а-

ппьава]у на пристрасан начин и

са сопствених позицща. Тако ]е

привредна експанзща Трепег Ра^

ха према ]угоистоку често пред

ставлена, као равноправна и обо

стрено корисна миси]а ]едне ин-

дустрщски развщене земл>е у

привредно неразви^еним земл>ама.

Юьига Живка Аврамовског уз све

сво^е друге корисне поуке и ква-

литете непристрасно и научно

оповргава овакве теорще и на ос

нову података и критички кориш-

Ьених извора об]ашн>ава суштину

и смисао експанзи]е Трепег Ра^

ха према ]угоистоку, корнстепи
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управо ]едан од на]подесни]их

примера, Борски рудни базен.

Аврамовски ниш имао узора

па чак ни минималне помопи од

литературе, ]ер литература из ове

тематике у ]угословенско] исто

риографщи скоро да и не постели.

Он ]е сва сво]а истраживан>а мо-

рао да базира на архивским изво-

рима и то претежно немачким,

пошто су извори ^угословенске

гпювенщенцще на^вепим делом

уништени.

Сретна околност што се таквог

посла прихватио врстан познава-

лац иностране архивске граЬе и

научник широких могупности на

рочито у погледу критичке проце-

не и коришпела архивских из-

вора.

Аврамовски ]е у ово] кн>изи

презентовао целовиту слику на-

мера, хтен>а, конкретних подухва-

та и коначних резултата нацис-

тичких насто]ан>а да се домогну

овога великог и стратешки веома

важног сировинског извора.

У уводу (стр. 9—16) аутор ]е

дао историйки преглед интересо-

ван>а Немачке за Бор пре доласка

нациста на власт, да]упи посебан

осврт на ангажован>е Немаца у

геолошким истраживанлма бор-

ских рудних резерви и околине

Бора.

У Глави I (стр. 17—50) посебна

пажн>а ]е посвепена об]ашњава-

н>у нацистичких експанзионистич-

ких тежн>и према ]угоистоку Ев

ропе и нарочито према по]единим

знача]нщим привредним и сиро-

винским пунктовима на овом про

стору, меЬу ко]има ]е Бору при

падало ^едно од првих места. Бор

ски рудник бакра као ^едан од

на^важшцих извора ове стратеш

ки знача]не сировине требало ]е

на сваки начин преотети у сво]е

руке и уюьучити у службу немач

ке воз'не индустрще.

У Глави II (стр. 51—148) обра-

Ьен ]е период дефинитивног про-

дора Ра]ха у земле ]угоисточне

Европе од 1929—1941. и успешно

истискивање учешЬа других зема-

л>а из поделе ггродукщце борског

рудника. Овом ]ачан,у утица]а Не

мачке и у борским рудницима до-

принела ]е политика владе Крагье-

вине тугослави]е ко]а ]е после по-

раза Француске све више нагшьа-

ла привредно] и општо] сараднл

са Немачком.

Трепа глава кн>иге (стр. 149—

244) у ко]о] се обраЬу]е период од

1941. до повлачен>а Немаца из Бо

ра у септембру 1944. представлю

садржински надзнача^нщи део ове

кн>иге. Аутор ]е посебну паж>ьу

посветио обради покушэда Вер

махта и обавешта^не службе Рад-

ха да омету миниран>е рудних и

производних постро]ен>а у Бору

у време априлског рата, затим ру-

шен>у ових постро]ен>а и н>ихово]

обнови и ставл>ан>у у производн>у

прве фазе кра]ем 1941. и друге

фазе у 1942. години.

Нацисти су, уз коришпење уг-

лавном домапе радне снаге и кон

трибуцща ко]а ]е на име оштепе-

них рудника узимана од НедиАеве

владе, успели да обнове рудник

и да повейа^у производњу руде веЬ

децембра 1941. МеЬутим, успеси
НОР-а и револущце народа туго-

слави]е и посебно оживл>аван>е по-

крета у Србщи у 1943. довели су

до поновног пада производн>е и

стагнаци]е у разво]у целог ком

бината. Под утица]ем победа у

Тугославищ и на светским тржиш-

тима, као и под де]ством низа

других чинилада, Немци су у ле

то 1943. морали привремено да

обуставе рад топионице док ]е

темпо опадања производн>е рудаче

био све бржи у 1944. до коначног

обуставл>ан>а производн>е и повла-

чен>а Немаца из региона борског

рудника у септембру 1944. године.

Сва казиван>а аутора о продо-

ру Немада у борски рудник и о

н>ихово] експлоатаци]и овог зна

ча]ног комбината нарочито за

во]ну индустрщу, поткрешьена су

наводима из архивских извора,

претежно немачке провени]енцще.

У самом тексту аутор ]е на много

места уткао бро]не податке о ко-

личинама произведене руде, о

бро]у и животу радника итд. У

прилогу ]е дато 27 прегледних та-

бела у ко^има се могу наЬи сви

потребни подаци о количинама

изваЬене руде по годинама и ме-

сецима, видовима њене прераде,

њеном одвозу у Немачку као и

низ других брощних показателе.

На кра]у кн>иге приложено ]е

неколико знача]ни]их докумената
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о постепеном осва^шьу борског

рудника од стране Немачке као

и о његовом раду.

Било би веома корисно да ]е

на кра]у дат и краЬи резиме кн>и-

ге на немачком ]езику.

Техничка опрема кн>иге ]е вео

ма добра, а стил и ]език веома

среЬени и течни тако да йе юьи-

гу поред научне публике моЬи да

користи и шира ]авност.

Кн>ига професора Аврамовског

свсрим квалитетом и озбшьношЬу

представлю знача]ан допринос ис-

торщско] науци и посебан прилог

нашо] иначе веома оскудно] прив-

редно] историки.

Душан Лукач

V. Моазис, О. Ти{и, Е. Сатриз, С. Во1огап, I. Са1а1е1еапи, ОЬ. Хапала:

РКОВЬЕМЕ БЕ РОЫТ1СА ЕХТЕ1ША А КОМАШЕ1 191»—1940,

Висиге&Ы 1977, »1г. 456

Институт за истори]ске и

штвено-политичке студще

КПР у во]ном издавъу издао ]е

у ]едном тому низ студи]а о ру-

мунско] спол>но] политици изме-

Ьу два светска рата.

Вредност ове кн>иге схватипе се

ако се зна да ]е на ню] радило

шест аутора ко]и су се веЬ рани

^е бавили посебно по]единим про-

блемима овог раздобл,а, тако да

студи]а као целина представл>а

последоьу реч из ове области дату

на основу богатог архивског ма

териала.

Како су у овом периоду суд-

бнна Румунще и 1угослави]е биле

повезане, то ]е у много случа]е-

ва немогупно сагледати спол>нопо-

литичку исторщу наше земл>е без

познаван>а сшмьне политике Ру-

муни]е. У кра^нл) лини]и, ови

прилози су од знача]а и за читав

Балкан и ]угоисточну Европу, и

то не само када ]е реч о односи-

ма измеЬу ових земал>а, веЬ и о

н>иховим односима са великим си-

лама. Скоро на свако] страни ове

кн>иге помиње се 1угослави]а или

друге балканске земле. Да бисмо

пружили извесну слику о садржи-

ни и домету овог тома, не улазеЬи

у по]единости ко]е захтева]у ду-

жа разматрања, поменупемо само

наслове радова ко]и су презенти-

рани у ово] кн>изи. Ту ]е на]пре

рад Виорике Моисук „Основни

акт политичко-правног статуса Ру-

муни]е у периоду 1918—1940." (стр.

11—107), несумн>иво од знача]а и

за нашег историчара, иако можда

само методолошки, узев да су раз-

матрања дата на основу марксис

тских принципа. Следи затим рад

Думитра Туцуа под насловом

„Во]ни савези Румуни]е 1921—

1939" (стр. 108—162), ко]и се у пр-

вом реду бави односима са 1уго-

слави]ом. Ту ]е затим студи]а по-

знатог стручн>ака за питан>а Саве-

за Мале Антанте Елизе Кампус

ко]а говори о положа]у Румунще

према фашистичким, ревизионис-

тичким и реваншистичким сила-

ма (стр. 163—242). Слично питање

обраЬу^е, само на простору Азще

и Африке, Константин Боторан

(стр. 243—325). Врло интересантан

]е рад Лоана Калафетеануа, „На

пори румунске дипломатще да об-

]едини земл>е ]угоисточне Европе

у борби против фашизма уочи

фашистичке експанзще (март

1938 — ]ул 1939)" (стр. 326—387).

Напослетку, ту ]е и рад Георгеа

Захарие, ко]и се осврпе на поло-

жа] Румуни]е непосредно пре по-

четка и на почетку II светског

рата (стр. 388—436).

Дубоко смо убеЬени да ]е ова

кн>ига неопходна сваком истори-

чару ко]и се бави питањима из

области меЬународних односа ово

га дела Балкана и ]угоисточне Ев

ропе измеЬу два светска рата.

ВодеЬи рачуна о томе, аутори су

страним читаоцима олакшали по

сао, не само што су дали богат

индекс (стр. 437—456), веЬ што су

сваку студи]у пропратили опсеж-

ним резимеима истовремено на

француском и енглеском ]езику.

Милан Банку
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