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НЕКОЛИКО САВРЕМЕНИХ РУМУНСКИХ ИСТОРИОГРАФА О ИСТОРЩИ

XX ВЕКА

Као и рани)'их година, и у току пос-

ледв>е две године румунски историчари

об)авили су неколико посебних публи

кациja у ко)има су покушали да ближе

осветле неке floraîjaje и личности Koje

су живеле и радиле у нашем столеКу.

Потребно je нагласити и то да je у

овом периоду об)авл>ено и више исто-

рк)ских дела у KojiiMa ce pasniaTpajy

друштвени односи на територщ'и Ру

мунще од на)рани)Их дана до данас.

ОсврнуНемо се на неколико Hajeana-

жeниjиx дела румунске историографще.

Она несулиьиво заслужуjу пуну пажн>у

наших прегалаца са области истори)-

ских и сродних дисциплина.

Академща за друштвено политичке

науке CP Румунще и Исторщски ин

ститут „Nicolae Iorga" издали су моно-

графщу Elize Campus под насловом

Din política externä a României 1913—

—¡947 (Из спол>не политике Румунще).

Цил> ове кн>иге и поред скромног на-

слова jede да се позабави сшыьном по

литиком PyMyœije у npBoj половини

нашег века. Реч je како видимо о круп-

ним дога^има koj'h су као кулминаци-

joM обележени са два светска рата.

Оба су, поред осталог, утицала и на

промену румунских државних граница,

као и на унутраппье друштвено ypetje-

н>е, Koje je са полуфеудалног прерасло у

«щщалистичко. Позната je чшьеница

да je румунска дипломата)а настегала

да избегне ратове али и да оствари

CBoje националне тежн>е. Ова кн>ига

бави се там проблемима. ДогаОДи о

KojHMa се говори подел>ени су у три

дела.

Први део (стр. 1 1—243) посвеЬен je

floraljajHMa од 1912. до 1923. године.

Аутор приказу) е политику Kojy je Ру-

мунща водила измену великих сила— с

)едне стране Централши сила а, с друге

стране, сила Антанте. Иако je Hajnpe

припадала првом блоку, Румунщ'а je

под притиском aura Антанте, као и

услед сплета ме^ународних дога^а;а,

пришла Антанта и ушла у први светски

рат, Kojn je по н>у био катастрофалан и

завршио се закл>учиван>ем сепаратног

мира са Централним силама, да би, пос-

сле кратког времена, поново ушла у

рат против Централи!ix сила. Као што

je познато, завршетком рата Румунщ'а

je проширила територщу, како на исто

ку тако на jyry и западу. Oßaj део аутор

завршава разматран>ем мировних уго

вора ко)И су санкционисалитакво стаже.

У другом делу кшиге (стр. 235—375)

говори се о политичким уговорима

Koje je Румунщ'а заключила у периоду

измену два светска рата. Да би очувала

CBojy увеЬану територщу, нема сумн>е

да je било на)знача)ни)е осниван>е Мале

антанте, Koje je представл>ало чувара

постоjeher стан>а на Балкану и у (едном

делу централне Европе. За Румунщу

су тако^е били знача)ни уговори са

Полисном, Француском и Италщом, као

и уговори ко)И су произишли из Пакта

Друштва народа, као и Балкански спо-

разум.

Трепи део (стр. 377—600) пружа

широку слику румунске политике Koja

je у току само неколико година довела

до промене државних граница уз огром-

не л>удске и матерщалне жртве, било с

jeflHe било с друге стране.

Посебну пажау у овом делу кшиге

аутор noceehyje распарчаван>у земл>е,

као и поновном npimajaiby северне

Трансилванще земл.и матици.

Oßaj део аутор закл>учу)е Париским

мировним уговором 1946—1947, ко)им

je потвр^ено право Румунще на поме-

нуту отргнуту територщу уочи другог

светског рата.

У заюьучку можемо реки да je др

Eliza Campus, историчар чщи су до-

садаппьи MHoroöpojim радови познати

и у Румунщ'и и у иностранству, и овом

приликом показала тананост у наво!)е-

»y nojeflHHHX података и необичан

смисао за синтезу. Као и у раниjим ра-

довима, Eliza Самриз се руководила

поставкама дщалектичког материализ

ма. Ово дело саздано je на öoraToj ли-

тератури и архивско) гра^и. Ако je ли

тература наведена само у фуснотама,

Taj недостатак умногоме HaflOKHaljyje

Индекс имена и дога^а)'а (стр. 605—627),

Kojn омогуЬава лакше служен>е кн>и-

гом. С обзиром на то да he ова кшига

послужити и историчарима других

европских народа у npeoj половини

нашег столеЬа, чща се судбина помшье

у OBoj кн>изи, аутор je нашао за сходно

да текст пропрати резимеом на енглес-

ком je3KKy (стр. 629—631).

У издан>у Editura politicé из Букуре-

шта об}авл>ена je монографииa lona

Grecescua под насловом Nicolae Titu-

lesku (Букурешт 1980).
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У oBoj кн>изи разматра се )едан вид

активности Никола)а Титулескуа, лич

ности без чи)ег се имена не може пра-

тити дипломатска истерла Европе из

мену два светска рата. Аутор се ограни-

чио исюьучиво на делатност Титулескуа

као правника, пратеЬи н>егову правну

мисао и н>ен практични одраз на ме1)у-

народном плану. Кн>ига се састо)и од

четири поглавл>а.

У првом поглавл>у (стр. 17—39) ау

тор се задржава на истори)ским усло-

вима у копима се формирала правно-

-политичка и филозофска мисао овог

румунског државника, као и на основ-

ним цртама н>егове личности. Аутор,

без сумн>е, наглашава и об)'ективне ус-

лове у Kojiuia je настала Титулескова

мисао посебно ако се има у виду да се

он родио 1882. године у KpajoBH и да je

имао пред очима политичку борбу

каква je вожена измену велепоседника и

буржоази^е.

У другом поглавл>у (стр. 40—64)

разматра гледиште овог дипломате о

улози и цшьу ме^ународног права, у

коме je видео израз слободног споразу-

меван>а измену суверених држава. Де-

MacKKpajyhK став Немачке у вези са

)едностраним отказиван>ем ме!)ународ-

них уговора, Титулеску je указао на

чюьеницу да ни jeflHa страна нема суб-

jeKTHBHO право да сама себи доделке

правду. „Ако би jeflHOCTpaHO отказива-

н>е уговора — наставл>а он — могло да

се прихвати без последила, то би озна-

чавало Kpaj колективне безбедности,

као и Kpaj Друштва народа; у том

cny4ajy ушли бисмо у свет из ког смо

веровали да смо изашли заувек, Tj. у

свет Kojwrt би се владало не силом

закона, век законом силе".

У треИем поглавл>у (стр. 65—130)

говори се о доприносу овог политичара

афирмацщи и засниваку општих прин

ципа ме^ународног права. Ту je реч о

н>еговом односу према национално;

независности, према начелу територи-

janHor интегритета држава, затим о

равноправности ме!)у државама, неме-

пшьу у унутраппье послове других

земаъа, о поштовашу ме1)ународних

уговора, о ме^ународно) сарадаьи, ре-

шавашу ме^ународних проблема мир-

ним путем, као и о мирол.убиво) коег-

зистенщци.

У четвртом поглавл>у (стр. 131—230)

аутор се бави дипломатском мшшъу

овог политичара, без 4Hjer имена je

немогуКе сагледати дипломатску исто-

pnjy великих европских држава три-

десетих година овога столеЬа. Титу

леску je у дипломатики видео средство

за одбрану националних интереса je;me

државе, инструмент за ja4aH>e добросу-

седских односа и ме^ународне сарадше,

што yioby4yje и решаван>е крупних

меЬународних проблема, Tj. разоружайте

и европску безбедност.

Кн>ига се завршава индексом имена

(стр. 233—255), као и садржа)ем на

неколико страних je3iiKa Kojn страном

читаоцу могу да укажу на проблематику

ко)ом се бави ова монографща.

Институт за HCTopHjcKe и друштвено

политичке студоце поред ЦК КПР из-

дао je монографий lona Calafeteanua

под насловом Diplomapa Romäneascä

tn sud-estul Europei 1938—1940 (Румун-

ска дийломашща на j'yiouciûoKy Евройе

1938—1940), Букурешт 1980, 295. стр.

Ме1)у монографи)ама Koje су се

последнзих година по)авиле у Румунзци

ради маркгистичког сагледаваньа ру-

мунске сполэне политике измену два

светска рата, значаj но место заузима и

кн>ига JoHa Калафетеануа Kojy приказу-

jeMO. На овим страницама исцрпно je

дата истори)а дипломатских односа

Румунице са земл>ама jyroncnWHe Евро

пе. Кн>ига je писана на основу великог

6poja об)авл.ених радова из ове области,

као и на основу богате архивске гра1)е.

Наслов кнзиге унеколико je oöjaui-

н>ен у Предговору (стр. 7—14), у коме

се говори о традиционално) усмерености

Румуни)е ка jyroHCT04Hoj Европи и

Балкану. И у предговору и у интеграл-

ном излагашу аутор се непрестано по-

зива на Малу антанту и Балкански

споразум — два савеза чи;и je Румунща

била члан.

Юькга je подел>ена на шест поглав-

л>а. Прво поглавле (стр. 15—57) пру-

жа широку слику преокрета Kojn je

настао у crowbHoj политици PyMymije

после аншлуса, што je означавало и

промену политичких снага у овом делу

Европе. ПрилазеЬи оцени тих догаЗДа

са становишта КП Румунще, аутор

истиче потребу )единства свих балкан

ских народа. У оквиру таквих твр^енл

он цитира и оновремена излагала иле-

галне румунске радничке штампе.

У другом поглавл>у (стр. 58—123)

разматраj у се ме^ународни односи как-

ви су настали у jyroHCTWMoj Европи

после потписиваньа Минхенског спора-

зума. Taj акт великих сила угрозио je
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ме^ународни положа) Румушце, док je

нестанак савеза Мале антанте не само

ослабио меЬународни положа) Руму-

ни)е веп и н>ену одбрамбену способност

пред маЬарским ревизионистичким и

реваншистичким претензииама. Реч je

потом о 4irraBoj дипломатско) игри Koja

je пронэишла из jenHor ме^ународног

споразума великих сила.

У треКем поглавл>у (страна 124—162)

обращуje насто)ан>а румунске диплома-

THje да очува неутралност земл>е како у

предратном периоду тако и у npeoj

годики рата. Многи нови документа,

мемориална rpalja и радови пружа)у

нове податке о овом периоду.

У четвртом поглавлу (стр. 163—190)

говори се о могуКности стварала )ед-

ног новог балканской пакта у Kojn би

ушла и Бугарска. Ме^утим, као што je

познато, оваква настоjaiba нису уродила

плодом.

У петом поглавлу (стр. 191—239)

излаже румунску инициативу чи)И je

цил> образование блока неутралних зе-

мал>а. Реч je, у сваком uiy4ajy, о поку-

uiajy Kojn je тумачен и другачщ'е. Неки

су у оваквом савезу видели блок чи)и je

цил> био заштита енглеских интереса у

овом делу Европе.

У шестом поглавл>у (стр. 240—264;

говори о последним покуша)има да се

преори)ентише сиол^на политика држа-

ва )утоисточне Европе уочи жзбщаал

друтог светског рата. Као што je позна

то, )есен 1940. године била je обележена

диктатуром генерала Jона Антонескуа

и сврставан>ем Румукиje уз осовину

Рим—Берлин, што je веп следеЬе, 1941.

године, довело PyMymrjy да yhe у рат

на страни фашистичких ста против

СССР-а.

Кн>ига je пропрапена многим фусно-

тама, у ко)има je дата нв)знача)ни)я ли

тература и архивска rpafta, док индекс

имена (стр. 265—291) омогукава лакше

служение кн>игом.

У издашу Editura política из Буку-

решта недавно je ставлена моногра

фииa Mihaia Fâtua и lona Spâlàfelua

под насловом Grada de rier organiza-

tie de tip fascist (Гвоздена Гарда — ор-

ханизащца фашистичког шийа), Буку-

репп 1980, 305 стр.

У OBoj юьизи разматра се проблем

)едне од фашистичких организаци)а

коje су се >авл>але, са прометьивом

среком, у многим европским државама

после првог светског рата. Несумн>иво

да су сви покрети ове врете имали

нетто 3ajenjni4Ko: заснивали су се на

тероризму, док су у редовима народннх

маса имали мало присталица. Потребно

je, меЬутим, кагласити да je н>ихова

ManoöpojHOCT умногоме надокнаЬивана

борбеношк}.

Иако аутори ове монографще не

наглашава)у, бар у почетку повезаност

румунског фашистичког покрета са

иностранством, чшьетща je да je он

произишао из исте или сличне друштве-

не климе Koja je условила и ра!)ан>е фа

шистичких покрета у другим зешьама.

Аутори прате pa3Boj Гвоздене гарде од

н>еног настанка до неславног завршетка,

истичукн у наслову да je реч о „теро-

pHCTH4Koj организацией фашистичког

типа". Стиче се утисак да je oeaj епитет

сувншан, с обзиром на то да су се све

изразито десничарске CTpyje измену

два светска рата ослан>але на терор.

Румунски фашистички покрет настао

Hajnpe као леги)'а „Архангел Михаило",

Koja je Kacmtje променила име у „Гвоз

дена гарда" и прерасла у политичку

napmjy „Све за државу", дошао je

као потреба )едног времена у коме су се

буржоаске napraje нашле на беспуку,

док je румунски раднички покрет био

недовол>но организован, поготово imо

се Комунистичка napntja Румуни)е на-

лазила у илегалности. Додэ}мо овоме и

чтьеницу да je Румуш^и — по ммшье-

н>у неких кругова — угрожавао н>ен

сусед — Сов)етски Савез. Ме^утим,

прозападно ор^ентисани румунски пс-

литички кругови, 3ajeflHo са двором,

нису се слагали са фашистским покре-

тима у Европи, па ни са Гвозденом

гардом, мада румунски суверен Карол

II HHje могао да заборави да га je она

прва признала приликом н»еговог по-

вратка на престо 1931. године. За раз-

лику од буржеаских napntja и / вора,

Kojn су често били спремни на компро

мисс с Гвозденом гардом, широке

народне масе румунског друштва, окуп-

л>ене у Народном фронту, чврсто су се

супротставл>але политици сила ко;у je

наметнула Гвоздена гарда. Све веКим

)ачан.ем фашистичких сила у Европи

румунске буржоаске политичке napraje

и двор све ближе су сараЬиьалп са

Гвозденом гардом. Стога HHje ни чудо

што je Botja Гвоздене гарде Корнелиу

Зелеа Кодреану jeдно време имао у

Парламенту 66 посланика. Однос из

мену буржоаских nap-ntja и двора, е

)едне стране, и легионара, с друге

стране, биКе jacaH ако се има на уму да
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je Карол II, после уво^еьа диктатуре,

похапсио Boí)e Гвоздене гарде да би их

касни;е незаконито ликвидирао. Таква

лнкнидашп'а била je одмазда за терор

Kojn су припадници Гвоздене гарде

вршили да би приграбили пласт, ликви-

flHpajyhn HajyraeflHiije личности румун-

ског политичког, културног и jaBHor

живота, политички демократски ори-

)<ятисане.

Све ja4H ynnjaj деснпчарских снага

у Евро1:и уочи другог светског рата,

омогуЬио je нову по;аву Гвоздене гарде

у Румунщи, самим тим што je у Руму-

Hi<jH посикала jaKa немачка национална

«шьина и uno je Хитлер свим силама

помагао Гвоздену гарда, сада са Хори-

joM Симом на чел) .

Ме^ународна ситуащц'а у свету у

jyHy 1940, после пада Француске, била

je веома тешка. Фашистачке силе, биле

су на врхунцу славе. У Румуиищ je

било веома тешко станке. Карол II,

плашеКи се нацистичког напада на

Румушцу, позвао je у владу Хорщу

Симу и joui неколико легионара. Ме1)у-

тим, после кратког времена, они се нису

тиме задовол>или вей су тражили више.

После абдицирааа Карола II, 6. сеп-

тембра 1940. године у HOBoj BojHoj влади

новог шефа државе генерала Jora

Антонескуа, Гвоздена гарда je добила

скоро половину на j нажни jux министар-

става. Сада су легионари спровели сно j

црни терор над свим граЬаннма у зем

ля. Сада су захтевали легионарску

владу, jep нису више хтели коалициону

владу. Битка се водила измену Хорща

Симе и шефа но)нофаишст]1чкс дикта

туре генерала Jora Антонескуа. Легио

нари су дигли устанак KpajeM jaHyapa

1941. године. Антонеску je успео да их

потпуно елиминише jep je воjска била

на ньегово) страни, а легионари су у

ftoj имали веома мало присталица, а у

широким народним масама уопште нису

имали подршке. Ceojy кратку власт

легионари су обележили црним стра-

ницама у истории PyMyHHje. Избегли

легионари су нашли уточиште rajnpe у

редовима немачке националне машине

у Румунщи, или су их прихватиле не

мачке трупе Koje су биле стационкране

на територщи Румунзце, да би се га кра-

jy обрели у HeMa4Koj.

То би био стварни Kpaj ове фашис-

стичке организации коja je за собом

оставила много жртава и попут сличних

организащца исписала мрачис странице

румунске исторщс

Нема сумае да су аутори успели да

следе разно) ове фашистичке) организа-

щце од постанка до краха. Ме^утим,

поставл>а се питан>е да ли се и колико

се liCTopiija ове организацше може

правилно сагледати без дубл>ег улаже-

н>а у економске односе и у читаву по-

литичку HCTopHjy Европе измену два

светска рата.

Академика за друштвено-политичке

науке Соци)алистичке Републике Руму-

Hnje издала je први том мoнorpaфиje

под ьнасловом htoria druptului Româ-

nescu, vol. I, (Hciüopuja румунског Права)

групе аутора, Букурешт 1980, 664 стр..

Реч je о замашном подухвату на

изради исторще румунског права у три

тома. Први том обухвата више од 600

страница a cacrojn се из два дела

У првом делу (стр. 31—124) говори

се о пореклу говора, као и о праву у

робовласничком друштву. Разуме се

да су аутори имали на уму услове тери-

Topnje данаипъе PyMyHHje пре римских

осваjaiba. Том периоду, односно прими

тивном друштву, затим матрщархату и

npBoöHTHoj за)едници, посвеЬен je jcROH

6poj страница. Аутори се задржава;у

и на правним инстатуциjама Гето-Да-

чана, као и на miixouoj политично) и

држашю) организации. HajMaH>e паж-

н>е у овом делу noceeheHO je држашю;

организации после римских осваjaiba

Даки;е, са посебним освртом на финан-

cnjcKy, BojHy и управну организацщу.

Прилично опширно разматра се граЬан-

ско и кривично право. Onaj део заврша-

ва се описом друштвено-политичких и

судских организацща Koje су nocrojane

у црноморским градовима у време рим

ских ocBaja&a, као и описом византщ-

ских феудалних институци;а Koje су

Kacmtje поникле на дрн>ем Дунаву.

Много je опширтци други део

(стр. 127—601), Kojn се задржава, у

више поглавл>а, на животу феудалних

румунских држава. С )'едне стране,

реч je о nojaim феудалних правних нор-

ми и аиховом поступном афирмисаау у

румунским државама. С друге стране,

приказано je више правних институци)'а

политичког, друштвеног и економског

карактера, коje су посто;але у румунским

феудалним државама. Поред основних

феудалних карактеристика землиш-

ног поседа, много места посвеКено je

организации феудалне државе, с пре-

рогативима владара и н>егових досто)ан-

Аутори се не задржава)у
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само на Влашко) и Молдавии вей и на

Трансилванщи, посебно на KpajoBCKoj

бановини. Ни)е заборавл>ен ни финан

систа! систем ни во)на организагдаа, као

и црквена и судска организаци)'а.

Аутори су HacTojajiH да на Kpajy

овог тома изложе и разво) судско-по-

литичких иде)а Kojwvia се кретао ру-

мунски феудализам. Кн>ига се завршава

селективном библиографуом (стр. 603-

—642), као и предметним индексом

(стр. 643—657).

Несумгьиво да je овде реч о феудал-

ним институци)ама румунског друштва

у н>ихово) позно) форми, Koje се умно-

гоме разлику;е од институщца Koje су

имале балканске државе уочи пада под

турску власт. Другим речима, oeaj том

представлю и историку феудалног права

у на)ширем смислу.

У издан,у Editura política из Буку-

решта об)авл>ена je монографща Mi

nai la Rusenescua — lona Saizúa под

насловом Viafa política in România

1922—1928 (Полишички живош у Ру-

мунщи 1922—1928), Букурешт 1979,

263 стр.

Као што се може видети из Увода

(стр. 5—7), аутори су настлали, водепи

рачуна о условима тога времена и

посматра)уни кроз призму дщалектич-

ког материализма, да flajy слику уну-

траипьег политичког живота Руму-

mije у периоду 1922—1928. године, од-

носно пре почетка велике економске

кризе, коja je захватила читав свет.

CBoj рад аутори су поделили на четири

поглавл>а, од Kojnx свако садржи и

поднаслове.

У првом поглавхьу (стр. 9—26),

под насловом економски разво; Руму-

HHje у поменутом периоду, говори се о

променама Koje je претрпела привреда

услед крупних друштвених промена

канве су настале у послератном периоду.

Проширетье граница, односно припа-

jaibe нових територща земли, проузро-

ковало je и нове проблеме. 1едан од

тих проблема била je и аграрна реформа

Koja je, бар у почетку, довела до опада

ла производите. Све више се постав-

л>ало питанье да ли Румушц'а треба да

остане пол>опривредна земл>а или да

инсистира на jaqaay индустрщско-фи-

HaHciijcKe буржоазще. У сваком случа;у,

она се определила за реакционер™ си

стем буржоаско-велепоседничке др

жаве.

У другом поглавлу (стр. 27—115)

yKasyje ce Hajnpe на политичку структу

ру земле и на промене Koje су после

рата настале на овом плану. Тежиште

овог поглавла, ме^утим, пренето je на

политичке партще Koje су деловале у

том периоду. 1Ьих нще било мало. Сва-

ка од лих приказана je сводим посебним

карактеристикама, укл>учу)>'1ш кра)н,у

десницу, као в napnije нерумунске на-

ционалности.

У тревем поглавл»у (стр. 116—137)

изложена je исторща Комунистичке

napmje Румуюце као и других раднич-

ких napTiija и политичких организаций.

HeynyurrajyhH се у по)единости, нагла-

сипемо само да су комунисти и припад-

ници напредних прогресивних странака

насто)али, у свима приликама, да разот-

Kpnjy антирадничку и антисел>ачку

политику Bnaflajyhe буржоазуе.

Четврто поглавл>е (стр. 138—242)

задржава се на исторщату четири владе

Koje су се смешивале у овом периоду, уз

економску и политичку карактеристику

рада сваке од н>их.

Юъига се завршава зашьучком (стр.

243—246). Аутори истичу карактери

стику овог периода, указу}уки на еко

номски прогрес ко)и je у овом периоду

обавила Румунща на економском плану,

а да при том илак нще могла да иза!)е

из положа)а слабо развщене земле.

Чин>еница je, ме!)утим, да je поседнич-

ки ело) постепено замешивай буржоас-

ким, KojH je као крупна буржоаэща,

био определен за либерални западлач-

ки систем.

Аутори су навели (стр. 247—251)

састав свих влада из тог периода. Слу

жение кн>игом олакшава индекс имена

и места (стр. 252—263).

Милан Банку

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАЛКАНИСТИКИ В СССР, Балканские исследова

ния, вып. 5. Институт славяноведения и балканистики, Академия наук СССР

Москва 1979, 207 стр.

У изда&у Института славистике и

балканистике Академи)е наука СССР

штампана je пета свеска Зборника ра-

дова Основные Проблемы балканистики в

СССР. Зборник садржи веди 6poj

историографских радова, у гонима се

pa3MaTpajy основни проблеми балкани

стике (историка, юьижевност, линтви
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