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Проф. Барбара 1елавип ни)е

успела да прекорачи велику гео-

графску раздал>ину измеЬу аме-

ричког континента и Балканског

полуострва и да саглсда сложене

и необичне односе и процссе кош

су пратили и обележили исторщу

балканских народа. Многе разли

чите, често и супротне струне,

нде)е и силе су се сукобл>авале,

преплетале и укршталс на кра)-

1ьем ]угонстоку Европе, а све то

]е остало изнад исторнографскнх

мопн кььиге проф. Барбаре Фла

вий Историка Балкана.

Милан Ст. Протнк

ИСТОРША ДАЧАНА

1омГ СопвШИт Огауап, ОаЫа'в 1тре.г'ш1 тШеппшт, Висаге$11 — Кота,

1985, 296 стр.

Иако саздана на врло богатом

истори^ском материалу и па1но-

нп|н\1 сазнатьима (о чему речито

говори Селективна бнблиографи^а,

стр. 291—296), ипак ]е реч — за

многе историчаре — о потнуно

нзузетно] к п,и т. чи^у особсност

1ьсн аутор и не крц)е, узев да,

на почетку, стр. 11, вели дослов

но: „Ова кн>нга представлю исто

рику Гето-Дачана од 106. па све

ло 3(36. године наше ере као прву

позорницу влада]уНег хил.адугоди-

шта Даки)е. КоришЬена богата

бнблиографи^а као резултат на]-

ионщих археолошких нскопаван>а

— често откривених у траговима

у Румунц)и, Италиш, Шпанщ'н,

Францусод и Енглеско) — о]а-

чала )е наше убеЬен>е да Руму-

ип|а као посебан и карактеристи-

чан кра^ Европе, отеловл>у.|е суш-

тинску улогу Трачана, Гета и Да-

чана, што ]е дошло до изража^а

у прво] врсти органнзаци|е у ок-

виру Рнмске Импер^е као цели

не." И у том смислу иду сва твг>

1хч1,а за ко]а аутор стално налази

аргументе ко]им Ье их поткрепитн.

Ако изоставимо по)единостн

ко}е у том смислу делу)у сасвим

убедл>иво, морапемо да укажемо

да су нарочито интересантне стра

нице на копима аутор поименично

и статистички доказу^е да ]е у

време опадан>а Римске Импер^с

на нлном престолу било углав-

ном царева са балканских страна.

А нема сумн>е да ]е од суштнн-

ског значена за разумеванл ове

кн.иге н>ен последней пасус (стр.

290), у коме се доказу|е да се

историка старих Дачана, Трачана

и Гета ие може одвозити од ис

торике потон>е Румунске Државе,

тс сс мора схватитн као целина.

Уколико, меЬутим, читалац нма

сво|мх разлога да не прихвати

овакав став, васпитаван на дру-

гачи)ем приступу историки старог

века, он ипак неНе нзгубити ни-

шта чпта)упи ову кн>нгу, ^ер она

зиста да]е обил>е матери^алних и

неоспорних података ко)и се могу

третнрати и другачи^е. Не желе-

пи да улазимо у све по)еднностн,

што |е н немогуЬно на ограниче-

ном бро)у страница |едног прика

за, указаЬемо само на поглавл>а

како их }е аутор изложио,

како ]е сагледао римску, односно

рану „румунску" историку.

Излагайте почин>е поглавл>см

„Импер^а" (стр. 15—76), у коме

^е дат преглед политичке органи-

заци|е Римског Царства са посеб-

ним оевртом на Тра]анова осва-

|аи,а и ук,ъучен>с Дак^е у тсри-

тори)у и у истории/ Импери)с.

Следепе поглав.\>е (стр. 77—116)

прнказу^е живот у Империи, го-

вореЬн о друштвеним класама,

трговинн, во|сци, администрации,

)авним службама, правосуЬу,

дневно) штампп, новцу, по.ъопрн-

вреди, градовнма, породицн, обра

зовав, религией као политичко]

снази и о улози императора са

посебннм зауставл>ан>ем на Тра-

(ановом делу.

Да \,с поглав.ъе (стр. 117—142)

говори о Тра^ановим наследниц!!
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ма. После њих надовезује се по-

главље посвећено породици Сеп-

тимнја Севера (стр. 143—157), да

би се наставило поглавл>ем у ко

ме су били на власти римски и

трачки цареви (стр. 158—178). На-

редна поглавља се односе на кри

зу царства у трећем веку (стр.

179—197) као и на тенденције ка

аутономији (стр. 198—211). Наро

чито поглавл>е посвећено је вр-

хунцу царства под Трачанима

(стр. 212—231). После тога долазе

поглавл>а такође посвећена трач-

ким владарима на римском пре

столу, док је посебно место да-

то Диоклецијану (стр. 232—284).

Пошто смо укратко указали на

основна поглавл>а ове књиге и

њене смернице, није наодмет под-

вући да је читалац, често спутан

ранијим схватањима позне римске

историје, понекад присилэен да

се врати на извесне странице, те

да нека тврђења схвати као мо-

гућна, нарочито зато што је реч

о исторнји, науци у којој су

потоње генерациЈе склоне да раз-

вој догађаја сагледају првенстве-

но кроз своју призму, а доста

мање у оквиру самих економско-

-политичких и друштвсннх обе-

лежја датог периода.

Момчило Д. Савић

НИКОЛА ПАШИК. И ЈУГОСЛОВЕНСКО ПИТАЊЕ

Борђе Б. Станковић; Никола ПашиН и југословенско питање (1, 2),

Београлски издавачко-графички завод, Београд, 1985, 238 + [П] + 307-(-[У].

8°. Са бројним илустрацијама у боји.

У току последње две године

др Борђе Станковић је објавио

две веома запажене студије: док-

торску дисертацију Никола Па

шиН, савезници и југословенско

уједињење — Београд 1984. и

Никола Пашић и југословенско

питање — Београд 1985, у два

тома. У оба Станковићева дела

у основи је иста тема: Пашићева

улога у уобличавању спол»не по

литике Србије у току ослободн-

лачких ратова, првенствено у пр-

вом светском рату, и његова уло

га у уређењу наше заједничке

државе. У Станковићевој доктор

ское дисертацији утврђују се на

пори Николе Пашића да српским

савезницима у првом светском ра

ту прикаже нужност уједињења

Југословена, да се придобију са

везници за уклањање Аустро-

-Угарске да би се Југословени у

њеном саставу сјединили са Срби-

јом и Црном Гором у једну сло-

бодну државу. У другом делу

утврђују се напори Николе Па-

шипа да се у разговору и дого-

варању са југословенским носи-

оцима мисли о нашем уједињењу

нађе најбол>е решење за припре-

мање \')еднњења и начина њего-

вог спровођења. Обе Станковиће-

ве студије заслужују све похвале,

нарочито због начина приступа-

1ьа обради теме и обилним откри-

вањем нових докумената. Само,

уз другу Станковићеву студију,

осим похвале вал»ало би још по

нешто додати.

Добија се утисак да Станковнћ

овде чешће користи изворе ван

архивске грађе и Пашићевнх за-

белешкп као и закључке узете

са стране. Тако баш о најосетл»и-

вијој теми — о слову Крфске

декларације — наводи се мишље-

ње француског отправника посло-

ва. То мишљење делује убедл>и-

во, алн иза њега не стоји дубоко

познавање проблема које је Па

шиН имао кад је одређивао став

српске владе. Било је каткада

нужно поновнти, макар у неко-

лико речи, оно што је речено

у првој студији када се обра-

ђује иста тема, да би читаоцу би

ло јасније пишчево излагање. Та

ко је читаоцу, који није читао

Станковићеву прву студију, тешко

да схвати зашто Пашић тако ду-

го проводи у Паризу и Лондону
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