http://www.balcanica.rs

Критике, прикази, извештаји
ма. После њих надовезује се поглавље посвећено породици Септимнја Севера (стр. 143—157), да
би се наставило поглавл>ем у ко
ме су били на власти римски и
трачки цареви (стр. 158—178). Наредна 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 врхунцу царства под Трачанима
(стр. 212—231). После тога долазе
поглавл>а такође посвећена трачким владарима на римском пре
столу, док је посебно место дато Диоклецијану (стр. 232—284).
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Пошто смо укратко указали на
основна поглавл>а ове књиге и
њене смернице, није наодмет подвући да је читалац, често спутан
ранијим схватањима позне римске
историје, понекад присилэен да
се врати на извесне странице, те
да нека тврђења схвати као могућна, нарочито зато што је реч
о исторнји, науци у којој су
потоње генерациЈе склоне да развој догађаја сагледају првенствено кроз своју призму, а доста
мање у оквиру самих економско-политичких и друштвсннх обележја 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: докторску 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 ослободнлачких ратова, првенствено у првом 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 Србијом и Црном Гором у једну слободну државу. У другом делу
утврђују се напори Николе Пашипа да се у разговору и договарању са југословенским носиоцима мисли о нашем уједињењу
нађе најбол>е решење за припре-

мање \')еднњења и начина његовог спровођења. Обе Станковићеве студије заслужују све похвале,
нарочито због начина приступа1ьа обради теме и обилним откривањем 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 забелешкп као и закључке узете
са стране. Тако баш о најосетл»ивијој теми — о слову Крфске
декларације — наводи се мишљење француског отправника послова. То мишљење делује убедл>иво, 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 неколико речи, оно што је речено
у првој студији када се обрађује 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 дуго проводи у Паризу и Лондону
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у ^есен 1918, пред Женевску конферснци]у. Читалац не зна да
Паший, док српска войска поседа
бивше аустроугарске кра^еве, у
Лондону мора да би^е л.уту битку
против мишл>ек>а савезника како
треба уредити будуйу државу 5угословена. Драматика се слила у
]едан чвор. — Енглески министар
спол>них послова Балфур, не мно
го савезнички расположен, изражава сумньу у ту нову Пашийеву
државу; из Загреба стижу поруке
ко]е не значе пуно братско пове
рена Пашийу, а воЬ хрватских
маса, новонастали републиканац
Степан Радий данас приста]е на
у|един>ен>е а вей сутрадан позива
масе да кличу хрватско] републици — и све то док за^дничка
држава ]ош виси у ваздуху. Такво
стан>е у надама Срба изазива зна
ке трагике и вьихово неизмерно
крварен>е треба да учини узалудним. Да ]е Станковий покушав
да шире заЬе у шлет разних
намера, планова и хтен>а у овом
преломном тренутку и покушао
да наелика мисли и домишл>ан>а
л>уди кози су тада одлучивали, то
би н>егово] студи] и дало вейи
стелен очевидности. Но, можда
Йе неко юьижевничко перо току
ових бурних дана раЬан>а 1угослави)е дата ]едну убедл.иви)у
драмску слику.
Можда би нешто друкчи)'и састав Станковийеве студи]е омотуйио читаоцу да лакше прати
ток догаЙа]а. Можда нще било
обавезно на два места говорити
о Крфско] и Женевско] конфе
ренции. Да ли ]е било бол>е
на]пре говорити о Крфско] де
кларацией (1. свеска) па тек по
сле о постанку и раду 1угословенског одбора? Треба ли у овакво] врсти студне тако опширно
говорити о финанещеком послован>у истога Одбора? Наравно, све
ове примедбе губе се пред знача]ем кнъиге, пред убедллшошйу
н>ених закл>учака и пред обилием
граЬе ко]у Станковий да]е о Пашийу и аегово] истори)ско]
улози.
У прво] свесци сво]е студите
Станковий ]е приказав поступни
разво] Пашийеве мисли о ослобоЬен>у и у]един>ен>у Срба, што ]е

пренето и у програм Радикалне
партще; затим, како уе ова мисао о у]едшьен.у свих Срба полако прерасла у мисао о у|един.ен>у свих 1угословена. Станко
вий ]е ову мисао пратио од Па
шийеве младости све до 1ьеног
остварен>а. Станковий ^е верно
приказао све оне кризе и сушье
у остварен>е ослободилачке мисли
увек ]едноставно идуйи за збиван>има, ратном срейом и изненадним тешкойама. У свим тим узласцима и силасцима у нашим надан>има увек се на првом месту
налазио Паший, скоро никад не
одступа]уЙи од свога програма.
Када ]е пред колубарску битку
и войска помиш.ъала на сепаратан мир, Паший га }е без двоумл>ен>а одбацио. Свакако, таква
Пашийева стаменост навела ]е цара Николаса II да каже: „Па
ший )е стуб здраве политике Србще" (I стр. 106), а писца кн>иге
Станковийа да закл>учи да ]е Па
ший .ледна од на]вейих и на]сложени]их личности граЬанске
епохе на размеБу двазу векова"
(I, стр. 91).
У друго] свесци сво]е студи] е
ова су поглавл>а: ,1угословенска
пропаганда (стваран>е 1угословенскога одбора као припомойне пропагандне организащце владе Срби]е, финансиран>е пропаганде од
стране владе Срби)е и добровол>ним прилознма Одбору, и добровол>ачки покрет више са политичко-пропагандног становишта); за
тим, 1угословенске конференщце
(на Крфу 1917. са декларациям
владе Срби)е и 1угословенског од
бора и у Женеви 1918. са декла
рациям о уреЬенъу нове државе
— али кода ни)е применена); на>
зад, Конституисан>е ]угословенске
државе (у]един.е№е 1. XII 1918,
образована прве ]угословенске
владе и видовдански устав 1921).
Наравно, кроз сва збиванъа и по|аве свуда се као цивена нит провлачи мисао и удео Николе Пашнйа.
Пажл>иво прайен>е Стнковийевих описа година ратоваььа, планираььа, очекиван>а и верованъа у
читаоцу изазива час усхийенье
према замисли великих дела, час
страх да Йе ратна срейа или Йуд
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каквог моћног савезника окренути све наопако, а час и срџбу
што баш ти извођачи тако узвишених замисли често се поводе за
безначајностима и што, кратко речено, доводе у питање тако велику ствар кад проговоре разним
језицима, језицима неповерења и
натруњеннх историјским наслагама.
Зауставимо се само на неким
Станковићевим погледима и закључцима и уз њих да кажемо
још по коју реч.
Како добро проучени историјски извори често мењају раније
постављене судове историје и дају друкчију слику нсторијских
догађаја и личности, Станковић
скреће пажњу да је нужно по
себно проучити улогу „великосрпске буржоазије" у последњим
збивањима, преиспитати „политички исхитрене и научно непроверене оцене" као што су оне које
се односе на „Версајску Југославију", на „српске окупације" ван
Србије (I, стр. 12, 28). И овде
и на другим местима, када се го
вори о напорима Србије, Станковип удара гласом на српску грађанску класу, на буржоазију, и
као да запоставља српског сел>ака,
иако је он био покретач ослободилачке борбе, иако је баш сел>ак био носилац радикалних идеја, од којих се не може одвојити
ни идеја о ослобођењу и уједињењу све „српске земље". Сам
Пашић је подвлачио улогу срп
ског народа у покретању догађаја
(I, стр. 82, 85). Требало је истаћи
и разлику између хомогеностн
буржоазије у Србији и оне ван
Србнје у питању нашег ослобођења.
Сликајући Пашићев духовни
лик, Станковић је изнео шта је
све Пашић као студент у Цириху
изучавао, шта га је занимало ван
његове технике (I, стр. 38, 39). И
ван овога што Станковић наводи,
зна се колико је Пашић имао
широко занимање за друштвене,
правне и историјске науке. С обзиром на све ово, можда је Станковић био престрог када је рекао:
„Пашић се тешко сналазио у
правној и политичкој теорији" (I,
стр. 209). Он је још оштрији у
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тврдњи да је код Пашића владала „збрка" кад се говори о по
ди гичком уређењу државе. За ово
му је доказ и то што Пашић за
Јужнословене час кажс да су „један народ", час „троимени на
род" и сл. (I, стр. 14). Зашто би
само Пашић у глави имао „збрку"
у овом питању, кад тако мисле
сви члановц Југословенског одбора и сви носиоци ујединител>ске
мисли, кад тако мисли и познатн
етнолог Нико Жупанић, кад то
посебно и више пута подвлачи
Фра п Супило, који се одушевл»авао оном „хрватско-српском" заставом у Цавтату 1904, а у Ни
шу 1915. са децом пева песму
(коју сам и ја певао у свом
селу): Није Далмација италијанска, већ је земл>а србијанска! Пашипу је сигурно одзвањало у
ушима оно мноштво поздрава из
Хрватске, нарочито из Далмације, упућених 1912. српским борцима. Поздрав из Сплита, који је
нај веселије прославио српске по
беде, потписала је „српско-хрватска" омладина и „клањала се
створитељима нове Југославије"
(I, стр. 111). Ово није „збрка" већ
су се сви тако изражавали и тако
мислили. Пашић је изучавао Вука Караџића и свакако је знао
шта је Вук мислио о раширеностн Срба и њиховом наоодносном претапању, а знао је и то
како су Хрвати, поред свега ово
га, толико славили Вука и указивали му части и почасти. Слично
се може мислити и о Пашићевом
познавању државно-правних про
блема. Американци, уводећи федеративни систем, земл>у су једноставно ишпартали лењиром и ле
денима дали самоуправу. У Европи, пак, не постоји ни једна
федеративно уређена држава која
би могла да послужи за углед.
Французи су створили департмаиску самоуправу, заборавивши на
историјску подвојеност Бургунднје, Бретање, Провансе, која је вековима неговала своју књижевност, свој језик и своју културу.
Слично су поступили и Италијани
при уједињењу без обзира на то
што су њихови саставни делови
последњи пут били уједињени још
за време римских царева. Швај-
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царци су се, баш у време кад
се Пашић тамо школовао и могао
шта да види и научи, били ужас
но закрвили и кантонску федерацију спасла је само ојачала средишна влада давши земл>и устав
1874. У оваквом стању на кога
се Пашић имао да угледа и ко би
му помогао да то научено успеш
но примени код нас? Уосталом,
ми имамо федеративно уређење
већ четрдесет година па још тражимо свој пут и поред толиких
стручњака и зналаца из области
државно-правне науке. О овом
проблему постоји једна Пашићева
мисао, изречена у Народној скупштини 1923, а која гласи: „Ми
патимо од традиција, које су, на
жалост, стечене али не у нашој
слободној држави, него у туђим
државама" које су над нама владале, завађале нас, користиле и
„натурале" те традиције, које ми,
с једне стране, треба да чувамо,
а с друге стране, да водимо по
литику сада за народ најпотребнију. Могло би се рећи да Пашић
овде није гледао правну страну
федеративног уређења, већ да је
за наше народносне односе и на
шу народносну измешаност тражио уређење које би, по њему,
било најпогодније у датом тренутку. Није мала наша дужност
да у овој Пашићевој мисли одредимо колико је „великосрпске"
тежње а колико нскрене државничке бриге.
Станковић нстиче Пашићеву
мисао о „потпуној демократиза
ции друштва и елиминисању
проаустријске политике династије
Обреновића" као услов да СрбиЈа
„постане привлачна матица окупл>ања југословенских народа" (I,
стр. 72). Исто тако наводи и ми
сао: „Србија је мала и слаба
земл>а према Аустрији, али њено
достојанство није ни за длаку
слабије од достојанства ма које
друге независне државе" (I, стр.
92) као и: „Народ српски мрзи
смртно Аустрију" (I, стр. 73). Те
Пашићеве мисли добнјају свој
пуни значај у склопу његове неодступне мисли о „борби словенства против германства". Међутим,
овако постављање Срба из Србије
у борби за ослобођење и уједи-

њење код народносно још недо
вољно свесних л>уди под Аустро-Угарском а окренутих Бечу, 11ешти и Риму морало је изазвати
страшан отпор, дубоки јаз измеЬу
двеју идеја, јаз чија је пукотина
пренета и у нову Југославију. Како је злокобно изгледао тај јаз
кад у време крваве борбе 1914—
1918, док Срби бивају сатирани
на ратиштима и под крвавим окупаторским режимом, а најумнијн
и најдалековидији Југословени об
разу] у Југословенски одбор за
борбу противу Аустрије — у За
гребу Стјепан Радић, о коме је
Супило дао најцрњи суд, за царске дукате из Беча, позива Хрвате у борбу за спас „пресветлог"
дома хабсбуршког, пева химну то
ме дому и полако се хрватским
масама натура као вођа! Да је
Станковић о овоме писао у свој
светлости, свакако би изишао из
оквира своје теме; али би овак
вом анализом дејствујућих снага
у време уједињења Пашићево
иступање чнтаоцима књиге било
јасније и његова зазирања од
федерације била би можда оправданија. Тим пре што су ВМРО-вци
врш/ьали по Македонией као бугарски плаћеници, а Италија у
Црној Гори подстицала сукоб из
меЬу .^еленаша" и „бјелаша". Ми
нисмо имали услова да у исто
време са осталим европским народима стварамо своју проширену заједницу. Сачекали смо да
разорне силе оставе тешке ожилг
ке који и данас постоје. Уоста
лом, није ли и сам Трумбић 1917.
са Крфа пошао у Ватикан? Хоћемо ли ми наћи свој мир док
нам пред очима лебде сенке Ри
ма и Беча као доброчинитеља?
На више места Станковић подвлачи да је Пашићева основна
мисао била да се уједине сви Ср
би, да имају своју јединствену
слободну државу. Сложеност овог
проблема долазила је од тога што
су Срби били измешани са оста
лим Југословенима (I, стр. 104).
Израз „Велика Србиј а" Пашић
није тако често употребл>авао; а
и кад га је употребл.авао, углавном је мислио на Србију која би
обухватила све српске области.
Овај проблем уједињења српства
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Критике, прикази, извешта.щ
решавао ]е и Илща Гарашании
уз спровоБеиье иде]а свога „Начертани)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. ПишуНи о томе рускоме цару, он ]е
предлагао да се поставе границе
српске државе, па да се после изврши размена области и становништва са суседним државама.
Тако бн се на.)лакше постигла нарюдносна хомогеност. Ова СтратимировиНева мисао не би била неприхватл>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 реда" преселили толике хиладе по
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сле првог и другог светског рата?
— Пашипева, пак, мисао ^е била
да останемо с]един>ени и Срби
и остали тугословени са административним 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 начелних сагледаван>а него у обли
ку решен>а посто.|епег стан>а, у
оквиру опасних неслаганл и суиротставл>ан>а. Да ^е Станковип
у с во.) о] студили поставл>ана питаша 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 удалльье од главне теме; али би исто
рийка улога Пашипа и ньегове
мисли биле сагледане шире и ^аснще се схватили поступци твораца 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 значащ ног ]убиле]а
српске исторще, 1 50-годинпьице
роЬен>а тована РистиБа, у САНУ
]е, новембра 1981, одржан научнн
скуп. Ова кн>ига ^е зборник деветнаест 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 дипломатску 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 Берлинског конгреса. Иако интимно незадовол>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 будупност обезбеЬу]у".
Полазепи од првих радова тована Ристипа из историке српске
к1ьижевности, Радован Самарцип,
у свом раду ,Дован Ристий као

http://www.balcanica.rs

