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решавао ]е и Илща Гарашании

уз спровоБеиье иде]а свога „На-

чертани)а". О томе су лупали гла

ву и Сава Текелща и митрополит

Стефан СтратимировиЬ. Текели]а

нас ]е учио да се не делимо на

Босанце, Срби]анце, Далматинце,

^ер пе неко од тих иазива каснще

правити посебне народе, а мали

народи не могу бити отпорни као

у^единлнн народи. Само велика

за]едница може бити „способна

да се одупре ширен>у Аустри]е и

Русине". Стратимировип ^е, можда,

био на^ближи начину решен>а пи

тана у^ед1Iн.ен>а свих Срба. Пи-

шуНи о томе рускоме цару, он ]е

предлагао да се поставе границе

српске државе, па да се после из-

врши размена области и станов-

ништва са суседним државама.

Тако бн се на.)лакше постигла на-

рюдносна хомогеност. Ова Страти-

мировиНева мисао не би била не-

прихватл>ива: да су се толике срп

ске удал>ене оазе вратилс сво^

народносж>] матици, не би се

однародиле толике хил>аде Срба.

Осим тога, нашем народу, ко.]и се

вазда селио и мевьао станишта,

ово не би пало тешко. Нисмо

ли ми „возовима без возног ре-

да" преселили толике хиладе по

сле првог и другог светског рата?

— Пашипева, пак, мисао ^е била

да останемо с]един>ени и Срби

и остали тугословени са админи-

стративним самоуправама, док не

докажемо сво]у вол.у и зрелост да

чувамо стечено за^едништво, а по

сле се лако можемо делити и

проширивати самоуправност, ако

за то осетимо потребу.

СтанковиЬ ]е дотицао проблем

^единства Срба, проблем рсшен>а

„српског националног питан>а" (I,

стр. 28), али вишс у облику на-

челних сагледаван>а него у обли

ку решен>а посто.|епег стан>а, у

оквиру опасних неслаганл и су-

иротставл>ан>а. Да ^е Станковип

у сво.) о] студили поставл>ана пи-

таша нашег у^един^енэа и новог

државног уреЬенл проширивао

оваквим ш))единостима, како смо

ми ту и тамо покушали, н>егова

би студила била доста увепана,

можда би се негде осетило и уда-

лльье од главне теме; али би исто

рийка улога Пашипа и ньегове

мисли биле сагледане шире и ^ас-

нще се схватили поступци твора-

ца Крал>евине Срба, Хрвата и

Словенаца 1918.

Зеремща Д. МитровиН

ЖИВОТ И РАД ГОВАНА РИСТИПА

Поводом 1 50-годшшьице роЪен>а, Зборник прилога са научног скупа

олржаног 17. и 18. XI 1981. године. САНУ Научни скупови кн>. XXV

Председништво кн>. 5, Беофад 1985, 267.

Поводом значащног ]убиле]а

српске исторще, 1 50-годинпьице

роЬен>а тована РистиБа, у САНУ

]е, новембра 1981, одржан научнн

скуп. Ова кн>ига ^е зборник де-

ветнаест прилога са тог скупа.

Владимир Сто]анчевип у раду

,,тован РистиЬ и ослобоЬеле срп

ског народа у Турско] 1878. го

дине" (стр. 1—24) разматра дипло-

матску делатност 1ована Ристипа

од ]ануара 1878, када ]е српска

влада припремила ]едан мемоар о

сво.)им територщалним претензи-

^ама и упутила га у Петроград, до

РнстиЬевог извешгаван>а Народне

скупштине о резултатима Берлин-

ског конгреса. Иако интимно не-

задовол>ан што Срби^а нщ'е до

била ^ош неке области ко]е су

припале Бугарско] или Турско.),

РистиЬ се, ипак, држао савета

свог професора Леополда Ранкеа

„да )е независност она основа на

ко1о) државе поста]у и сво^у бу-

дупност обезбеЬу]у".

Полазепи од првих радова то-

вана Ристипа из историке српске

к1ьижевности, Радован Самарцип,

у свом раду ,Дован Ристий као
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псторнчар" (27—42), прати Ристи-

Ьев развод од студента Леополда

Ранкеа до формираног историчара

ксуи ]е за собом оставио значаща

дела о исторщи Срби)е XIX века.

У кратком тексту ,Дован Ри-

стиЬ и српско национално питана

1878. године" (45—53) Радомир Д.

ЛукиЬ ^е дао кроки српског на-

ционалног питаььа у деветнаестом

веку и улогу т. РистиЬа у ае-

говом решаван>у. Неоспорно ]е да

]е РистиЬ, као што то Р. ЛукиЬ

истиче, био изузетан политичар и

дипломата али при оцен>иван>у

!ьегове делатности треба имати у

виду читав сплет, ^ош увек недо

вольно проучених, меЬународних

околности у ко]има )е Ристип де-

ловао.

,Дован Ристип у српско-турским

ратовнма 1876—1878. године" ^е

чланак Чедомира Попова у коме

;е студиозно об]аснио дипломат-

ску активност тована РистиЬа од

почетка велике источне кризе до

пред Берлински конгрес (1875—

1878). Има^упп у виду политику

великих сила — пре свих Русине

и Аустро-Угарске, политичка вре-

1ьа у Срби^н и природу пч^еднних

политичара и кнеза Милана, По

пов ]е описао деликатност Ристи-

певог положа]а ко^н )е, насто^еЬи

да Срби]а избори независност и

територи]ално проширен>е, знао

да ]е то нензвестан подухват ко-

)им Срби)а може да изгуби и

оно што ]е до тада имала.

Донекле нетачну досадашн>у

представу да Велика Британи)а

нн1е била заинтересована за Ср-

би|у и догаЬа^е око н>е током

1878, Драгол>уб Живо.)иновиЬ )е

документовано исправно у чланку

..Велика Британией и Спбп|а на

Берлинском конгресу 1878. годи

не (81—97). Аутор 1е показао да

|е Велика Британи]а, у страху

да Срои ] а не постане Зезгро ве

лике словенске државе и угрозн

Турску у ко.)01 ]е био уложен

велики британски капитал, знатно

допринела уласку Аустро-Угарске

у Босну и Херцеговину и оне-

могуЬаванл' вепег ширен>а Ср-

бще.

Разматра^уЬи спол>нополитичке

околности, унутрашн>у ситуапи^у

у Срби]и и нскуства ко]а ^е 1.

Ристип стекао школован>ем у не-

мачким државама, Радослав Сто-

1ановип ]е дао слику Лована Рис

тиЬа као дипломате (99—117). Ова

комплексна и реална слика се мо

же супротставити оним ]едностра-

ним — у позитивном и негатив

ном смислу претераним — радови-

ма о дипломатско) делатности 1о-

ваиа РистиЬа.

Аргументе за српске захтеве

током велике источне кризе и то

ком Берлинског конгреса 5. Рис

тип ]е налазио и у етничком са-

сгаву становништва на оним те-

рнтори^ама Османског Царства за

ко]е су се бориле српска во)ска.

и дипломатика. Разматра^упи ми-

граци|с током ратова 1876—1878,

Видосаза Сто]анчевиЬ )е утврдила

(119—131) да ]е I. РистиН интен-

зивно проучавао етничкн састав

и мнграци|е из тих кра]ева да

бн, на на]бол>и могуЬи начин, на-

чиипо што крупней корак у ре-

шава1ь\' сопског националног пи

тала.

Насто)еЬи да утврди да ли су'

постозале разлике у схватанл' срп

ског наиионалног програма и нас

товом спровоЬенл' измеЬу Или)е

Гарашанина и Лована РистиЬа

(133—147), Лж.ъана АлексиЬ-Пе.)Ко-

внЬ закл>учузе да ]е мен>ан>е тог

програма почело прс РистнЬевог

доласка за намесника и да )е

он, као осведочени русофил, при

став на компромис са Блазнав-

цем — т.ь на ослан>ан>е на Угар-

ску (с1е гас1о на Аустро-Угарску)

— да бн „дошао на власт и учвр-

стио сво) лични положа.)".

Основна карактеристика црно-

горско-српских олноса од убнства

кнеза Михаила до пунолетства

кнеза Милана ]е било меЬусобно

неповерен>е. Радоман 1овановиЬ

1'е, у свом чланку „Црна Гора н

Срб1ца за ври)еме нам1есништва

Дована РистиЬа 1868—1872. године"

(149—156), показао да су узроцн

неслаган>а билн у отима!ЬУ око

воЬства у ослободнлачком покре-

ту, у неслаган>у око начина н>е-

говог реализовала и поделе тери-

тори1а а и у пуском и аустро-

угарском утица.)у.

Односе измеЬу Србн)е и Ау

стро-Угарске за време намесниш-

тва Живан СавиЬ, у свом раду
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(157—166), дели у два периода:

први, од 1868. до 1970, чија је

характеристика срдачност и разу-

мевање аустроугарске диплома

тке за интересе Кнежевине Ср-

бије и, други, од 1871. до 1872. у

коме, због промене међународних

односа и укрштања интереса, до-

лази до захлађења односа па и

до затегнутости.

Упркос дипломатским покуша-

јима Јована Ристића да, пред

први српско-турски рат и за вре-

ме првог српско-турског рата, при-

поли грчку владу на испуњавање

уговора из 1867. године Грчка ни-

јс ступила у рат са Турском.

Ипак, знвјући за несређену ситу-

ацнју у Грчкој и за врло јак ути

ца]' цариградских Грка и енглеске

политике и капитала, Ј. Ристић ни

после 1876. није напустио идеју

о српско-гочкој сарадњн. То је

закључак Славенка Терзића у ра

ду „Јован Ристић и Грцн (искус-

тво 1876. године)".

Живота Борђевић је, у чланку

„Јован Ристић према политици

кнеза Михаила и владе Србије у

кризи 1862. године" (181—189), ут-

врдио да је Ристић те године во

дно прилично недоследну поли

тику према свом владару и влади

и да му је циъ био постизање

1пто бољег положаја код кнеза

Михаила и удаљавање Илије Га-

рашанина од Кнеза.

У Уставу од 1869. године Ри-

стипево дело су јсднодомна скуп-

штина са квалификованим посла-

ницнма и четири члана о мнни-

старској одговорности. Све остало

је, углавном, преузето из пројекта

Радивој а Милојковића из 1868. го

дине. Међутим, Радош Љушић ис-

тиче да је Ристићева заслуга што

се велике силе нису мешале у

доношење Устава и што је Портн

Устав доставлен „у својству оба-

вештења" („Јован Рнстић и устав-

но пнтање 1869. године", стр.

191—213). Тиме се Србија „осло-

боднла турског туторства у по-

гледу стицања слободне унутраш-

ње управе, што је на пол>у на-

ционалне политике представляло

велики успех".

Свој чланак „Однос Јована Ри-

стића према штампи и јавном

мњењу" (215—221) Михаило Бје-

лица је поделио на четири дела.

Док је био уредник „Српских но

вина", Ристнћ је схватио да но-

винарима није дозвол>ено да се

упуштају у политику па због то

га, по истеку рока, није хтео да

остане на том месту („Јован Ри-

стић као уредник"). „Ристић као

публициста" је део у коме је

нстакнута Ристићева способност

„систематичности и аргументова-

ног излагања мисли и теорија".

За „Ристићево схватање слободне

штампе" се може рећи да је

било „више на страни конзерва-

тиваца". Ристић 'е био изванре-

дан организатор полнтичке про

паганде. Ту делатност је нарочито

проширио у време велике источне

кризе.

У кратком саопштењу .Јован

Ристић и социјалисти" (2231—225)

Јован Дубовац је само навео не-

колико момената из наведене те

ме чијом би се обрадом могли

„сагледати доста интересантни

односи између Ристића н социа

листа" .

Својим повољним коментарима

Вукових дела и залагањем за уво-

Вење Вуковог правописа Јован

Ристић је пружио значајну по-

дршку Вуку. После текста ,Јо-

ван Ристић и Вук" (227—232) у

коме је размотрио њихове одно-

се, Голуб Добрашиновић је, у при-

лог\г, објавно четири Ристићева

писма Вуку и једно Вуково пис-

мо Ристићу (233—237).

Јован Мнлићевић је, у чланку

,,Рани књижевни радови Јована

Рнстића" (239—248), приказао Ри-

стићеву делатност као кньижевни-

ка и књижевног критичара од пр-

вих радова пред олдазак на сту

ди]е у Берлин и Хајделберг до

уводних чланака у „Српским но-

винама" 1855. године. Ристић, сво

дим патриотизмом који је иска-

зивао у својим књижевним радо-

вима, није одударао од својих

вршњака „благодејанаца" али се

истицао изузетним смислом за

књижевну критику.

Разматрајући Ристићево писа-

њс о Шекспировим делима Сим-

белин и Магбет, његове критике

комедија, драма и трагедија Јо-

вана Стерије Поповића и, најзад,
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преглед „Нови)а кььижевност у

Срба", Рашко В. 1овановиЬ закл>у-

чу]е да ]е многе Ристипеве „кри-

тичарске оцене потврдила позо-

ришна сцена". Знача) но то што

^е 3. РистиЬ у позоришту „видео

драгоцену могуЬност просвепива-

н>а неуке масе и шансу за шире

на н>ених духовних вндика" (стр.

251—258).

Климент Цамбазовскн, у члан-

ку „Ангажован»е тована Ристипа

око школованл деце Димитра Ми-

ладинова у Кнежевини Срби]и

(261—266), сматра да ^е „основни

мотив тована РнстиЬа да се ан-

гажу]е око школован>а кперке

Димитра Миладинова била кон-

фроитаци)а против бугарске и грч-

ке политнчке пропаганде у Ма

кедонии ради заштите српских

политичкпх и националних инте

реса".

Сигурно ]е да )едан зборннк

радова не може у потпуности да

обухвати сву делатност ]едног

од назвеНих српских политичара

и дипломата XIX века. Зато, и

после об]авл>нван>а овог Зборни-

ка у коме ]е Ристипева политич

на делатност после 1878. године

]едва поменута а н»егове полемике

са критнчарима н>егових исто-

ри)ско-мемоарских дела остале са-

свим по странн, остале безброд

отворених питан>а из живота и

рада .Тована РнстиЬа.

Непри]атна )е чин>еиица да су

радови са научног скупа одржа-

ног 1981. об|авл>ени тек 1985. го

дине.

Лэубодраг П. РистиН

ТНЕ ЫАТКЖАЬ СШЕЗТКЖ Ш У11С05ЬАУ1А

1уо Вапас, ТИе па1юпа\ ОиеНюп т Уиео$1а\па: огщтз, ИгМогу, роН11с$,

СогпеП 11т\ег5ку Ргезз, 1984.

МЬа1 15 геа11у вош8 оп т Ате-

псап 5ои1Ьеаз1егп ЫзтоподгарЬу?

■1ис1|гт§ Ьу риЬНсаиопз — яш1е а

1ог, езреадаНу т 1а51 ге\у уеагя.

АГ(ег а уошттоиз апй атЫ-

(юиз 1\лго уо1ите Ш&1огу о/ 1Ие

Ва1кап$ (ВагЬага .ЫаукЬ, Сат-

Ьп<1§е 11п1Уег511у Ргезз, 1983), хпе

уеаг 1984 \уав тагкес! Ьу апо!Ьег

уегу атЬкюиз апй рге1еп1юи5

\уогк, 1Ы5 ите \упПеп Ьу 1\ю

Вапас ипскг 1пе (1(1е ТИе Ущо$1а\'

Ыа1юпа1 0иех1юп риЬНзЬеа1 Ьу

ргез1ц»юи5 СогпеП 11туег511у

Ргезз. ТЬе Ьоок оГ 1уо Вапас ге-

се1\'ес! Ы^Ье^! рга1зез т Атепсап

Ыз1опса1 скскз Ггот зеуега1

атоп§ (Ье Ьез1 кютмп 5ои1Ьеаз(

Еигореап ехреПз: 1з1лап Оеак,

Са1е 51окез, Мюпае1 Вого Ре1го-

укЬ апс! Ре1ег Зидог. ТНе Гас1 1Ьа1

Вапас \уаз а сНзипбшзЬеё ^гас1иа1е

з1ис1еп1 оГ ргогеззог Шаупе Уись

пкЬ Ггот 51апГогс? ишуегз14у апс!

1па1 Ыз с1ос1ога1 сНззег^юп зег-

\сс1 аз 1Не ЬаскЬопе о{ гЫз \уогк

теге1у зирроПз Пае з1а1етеп1 1На1

1пе з1ис!у ТИе Уи%о$1ау Ыа1юпа1

Оиси'юп аигас1ес5 1и11 аиепиоп о!

1Ье Атегкап Ыз1огка1 риЫк.

5оте оГ 1Ье геукууегз р!асес<

1Ье Ьоок оГ 1\'о Вапас атопд 1Ье

тоз* зиссезхГиП Ы5ЮГ10ёгарЬ1са1

асЫеуетеШз е\ег \уг1иеп 1п Шез-

1ст П1егаШге оп Ва1кап Ыз1огу.

Могеоуег, 1Ыз 5(ш1у \ч'Э5 патес!

1Не йеПп11е Ы51ог>' оГ 1пе па(юпа1

ргоЫет 1п Уи§оз1а\1а т 115 Гог-

та11уе репо<1.

АН 1по5е ПаИспп^ \чогс18 \уН1сЬ

и'еге \уп11еп аЬои( Вапас'з Ьоок

аз \уеН аз 1Ье аиеп(юп 1Ьа1 иаз

^1уеп (о и, сЬаНепаес! 1Ье аи!Ьог

оГ 1Ьезе Нпез 1о ит11е а геУ1е\у

оГ Ыз оууп. II зеешз т огс!ег, а1

1еаз1, 1па1 зотеопе Ггот 1Ье оЛег

51(1е оГ 1пе АНапсю зке1сЬез Ге\у

депега! гетагкз аЬои! 1Ье \Уогк

хуЫсЬ гесе1уес1 зо тапу сотрН-

теШз Ггот ет1пеп1 Ыз1огу ргоГез-

зогз Ггот 1Ье ип11ес! 81а1ез.

ТЬе уо1ите ТНе Ук§о.ч/ау Ыа-

1юпа1 0ие$1юп \& 1Ье Пгз( \Уогк

еуег \уг111сп оп 1Ье 1орк о( па-

Цопа] ргоЫет т Уиу;оз1ау1а 1П

Ьо1Ь Атег1сап апс! Уидоз1а\' Ы51о
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