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Проучавање историје и културе балканских народа има релативно дугу
традицију у Русији. Још у средњем веку појавило се интересовање за историју
Византије као матице православне цивилизације, које се у XVIII
��������������������������
веку проширило
на проучавање историје античког доба услед појачаних контаката са Западном
Европом. Почетак непрекинуте традиције научних студија Балкана у Русији
можемо пронаћи тек у првим деценијама XIX века, када су у Османској царе
вини започели национални покрети и процес обнављања,����������������������
односно стварања
појединих националних држава. Од тог времена па све до сада значајно место
у оквиру проучавања балканских народа има проучавање историје балканских
Словена, иако је паралелно обрађивана и историја других балканских народа
– Грка, Румуна и најзад, од краја ������������������������
XIX века – Албанаца. У XIX
��������������������
и почетком XX
века изучавање историје балканских народа у Русији углавном је ишло као и
остала руска историјска наука у оквиру методолошких и теоријских начела
типичних и за друге народе Европе, мада са објашњивим националним осо
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бинама руске славистике и балканистике (у средњовековној историји већа је
пажња према историји Византије, у нововековној историји према словенским
народима у односу на несловенско становништво Балкана итд.). ������������������
После настанка
монопартијске диктатуре у Русији, историјска наука је запала у велику кризу, а
поједине гране (попут историје словенских и балканских народа) нашле су се на
ивици нестанка. До промена долази тек пред Други светски рат. На Историјском
факултету Московског универзитета отворена је катедра за историју Јужних и
Западних Словена 1939. године, а за време Другог светског рата „словенску ка
тедру“ добио је и Филолошки факултет исте високошколске установе. После
рата, 1947. године, „на основи одељења за славистику Института за историју
Академије наука СССР, Одељења за словенски језик Института руског језика
Академије наука СССР и посебне Словенске комисије у оквиру Академије наука
СССР, био је формиран Институт за славистику Академије наука СССР“. На
тај начин основана су три тела, која све до наших дана школују већину руских
стручњака за студије словенске и балканске историје и филологије. Требало би
нагласити да је историја несловенских народа Балкана углавном проучавана у
оквиру Института за славистику, који је чак неко време носио назив Институт
за славистику и балканистику. Проучавање новогрчког, албанског и румунског
језика и историје такође је концентрисано у оквиру тог Института иако је по
јединих стручњака за ту тему било и у одељењима крупних универзитетских
центара.
Слом комунистичког система, који је имао монопол на тумачење истори
је, омогућио је шири приступ историјским темама, али је донео и кризу опште
теоретске базе. У руским друштвеним наукама деведесетих појавило се више
„увезених“ теорија, чији носиоци су започели борбу за утврђивање своје теорије
као водеће – „теорије тоталитаризма“, „теорије модернизације“, „теорије судара


Никифоров К.В., „Институт за славистику Руске академије наука – центар руске слави
стике“, у: Архив, вол. 9, бр. 1–2, 2008, стр. 98–118.

Илустративно, посебна катедра за византијску и новогрчку филологију водећег руског
универзитета Ломоносов у Москви била је основана тек 1995/1996. иако се као изборни предмет
проучавао на катедри за класичну филологију од 1960. године. Први центар за историју Византије
у високошколским установама формиран је тек 1990, када је Историјски факултет Ломоносова
добио Лабораторију за проучавање историје држава Црноморског базена и Византије, иако су
се студије историје Византије фрагментарно развијале пре тога, у оквиру катедри за средњи век
водећих совјетских универзитета. Проучавање нове историје несловенских балканских народа
у високошколским установама обавља се у склопу катедри за нову историју, у случају постојања
таквих стручњака на појединим универзитетима.
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цивилизација“, „теорије краја историје и постиндустријализма“ итд. Победу је
углавном однела „теорија модернизације“, и то из многих разлога, између којих
је и лакша конвертибилност научних резултата у међународне научне токове,
приступачност за научни кадар формиран у оквиру марксизма и др.
Радови водећих научника (углавном из Руске академије наука, али и из
високошколских установа целе Русије и појединаца из балканских земаља)
који сагледавају историју балканских земаља у XIX
����������������������������
и XX веку кроз призму
теорије модернизације, од 2002. године објављују се у оквиру редовне едиције
Института за славистику РАН Човек на Балкану. Већина тих радова посвећена
је друштвеној историји.
Председник уредништва првог тома из 2002. године био је академик
РАН-а Генадиј Литаврин (1925–2009), који се од 1951. године, када је завршио
Московски универзитет, активно бавио историјом Византије и средњовековне
Бугарске. Ипак је, од првог тома до најновијег из 2011. године, најактивнију
улогу у уређивању томова имала доктор историјских наука Рита Петровна Гри
шина, водећи руски стручњак за нову историју Бугарске. У следећим томовима
све већи прилог уређивању зборника давао је доктор историјских наука Андреј
Леонидович Шемјакин, чији је допринос проучавању историје Кнежевине и
Краљевине Србије широко познат српској научној јавности. Сваки број био је
посвећен једној теми: кризе и етнички конфликти (2002), утицај традиција на
процес модернизације на прелому векова (2004), процес модернизације држав
них институција на Балкану (2006), друштвене и културне промене у процесу
модернизације Балкана (2007), искуство узајамних односа друштва и државних
институција на Балкану (2009), схватање и сагледавање балканских друштава
и Балкана као целине у Русији (2011).

Ова теорија се надовезивала на руске теорије друштвеног развоја које су развијали Н.
Данилвески и Л. Гумиљов. Данилевски, Н. Ј., Русија и Европа, Београд 2007; Гумиљов, Л., Ет
ногенеза и биосфера Земље, Подгорица 2005.

Теорије Хантигтона успешно су се надовезивале на руске теорије друштвеног развоја,
које су развијали у ����������������������������������������������������������������������������
XIX веку Н. Данилевски и у XX веку Л. Гумиљов. Данилевски, Н. Ј., Русија
и Европа, Београд 2007; Гумиљов, Л., Етногенеза и биосфера Земље, Подгорица 2005.

Наравно, ово није једино место где се обелодањују њихови резултати. Поред тога, постоје
још два стручна часописа Института за славистику РАН (Словенски алманах и Славјановеденије),
безброј општих факултетских часописа, специјализованих зборника и монографских издања.


122

Годишњак за друштвену историју 2, 2010.

Прва два тома едиције сведоче о процесу „тражења“ исправних форми
и модела развоја. Зборник из 2002. године сакупио је радове 31 аутора (!), а
подељен је на три дела: национални митови и менталитет балканских народа,
демографска и конфесионална слика Балкана, геополитика Балкана. Потпуна
супротност њему је том из 2004, који је окупио само четири већа есеја А Ше
мјакина, А. Силкина, Р. Гришине и А. Улуњана. У наредним томовима прона
ђен је природни компромис, који осцилира у око 14–16 радова, углавном са
димензијама научне расправе. Једини изузетак, рад др Л. Перовић, заслужено
је, због обимне монографске студије, урађен на четири табака. Та студија покре
ће много шира питања од своје непосредне теме („Народна радикална странка:
инсталација идеологије социјалног, националног и политичког јединства срп
ског народа“) и оцртава глобални миље друштвеног, али и политичког развоја
Србије уопште. Посебно значајан у контексту друштвене историје јесте завршни
део те студије, који сагледава Србију са прелома векова не као парламентарну
демократију већ као „партијску државу“, што је дубоко утицало на даљи развој
српског друштва.
Већ од другог тома уређивачи су углавном напустили поделу на тематске
целине унутар сваке посебне књиге, али су задржали једну веома битну особи
ну, коју доследно спроводе – методолошки предговор који дефинише општи
проблем сагледан у сваком посебном броју. Неколико страница тог увода не
само да објашњава научне интенције састављача сваког тома већ и пружа чи
таоцу шансу да добије збирни резултат сваке књиге из те академске едиције.
Пошто се предговори углавном надовезују на претходне томове и имају општи
методолошки принцип, то даје целовитост едицији, која је већ донела 95 науч
них расправа.
Сагледавање тематике тих радова веома је индикативно. Уредници зборника
су спроводили релативно доследан одабир радова и зато само пет радова није
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из домена историје Балкана у најширем контексту – и бави се историјом Пољ
ске – три рада, историјом Мађарске – један рад, и развојем школских установа
у руској сеоској средини крајем XIX века – један рад. Општим балканским и
компаративним темама посвећено је релативно много места – 21 рад. Осталих
69 радова распоређено је по појединим балканским земљама у ширем смислу:
Србији и Југославији уопште посвећена су 32 рада (од чега ужој Србији – 18
радова, косовском питању на почетку и крају XX века – пет радова, општим
југословенским питањима – осам радова), Бугарској – 20 радова, Грчкој – пет
радова, Црној Гори – четири рада, Албанији – два рада, Хрватској – два рада и
по један рад историји Словеније, Румуније, Босне („босанских Муслимана“) и
Македоније. Очигледно је да је мањак радова о Словенији, Хрватској и Румунији
повезан с тим што руски истраживачи (уз то, и релативно малобројни), пратећи
традиције националних историографија, не препознају те државе као део Бал
кана. С друге стране, мањак радова о Грчкој, Албанији и Црној Гори повезан је
пре свега са тренутним мањком у Русији специјализованих истраживача који
се баве историјом тих земаља. Занимљиво је сагледати и унутрашњу тематику
радова о Балкану, Бугарској и ужој Србији. Од „општебалканских радова“ шест
се бави питањем развоја етноса на Балкану, два – историјом религије, два – пи
тањем династичке историје балканских монархија, један – општим кретањима
у школству и 10 – непосредно различитим видовима руског односа према Балка
ну. У ту последњу категорију спадају не само радови посвећени тој теми тома,
већ и они из зборника од ранијих година. У радовима посвећеним Бугарској
њих седам сагледава поједине политичке ликове и појаве из бугарске политич
ке историје пре Првог светског рата, три рада се баве бугарском историјом из
раздобља пре и уочи Другог светског рата, пет историјом бугарског ментали
тета и руским доживљавањем Бугара, три општим развојем бугарске државе и
друштва, два рада се баве различитим видовима верског живота (православног
и муслиманског) у Бугарској. Најзад од радова посвећених Србији и општејуго
словенским питањима: седам радова се бави стварањем узајамних стереотипа
Срба о Русима и Руса о Србима, седам – стварањем институција власти не само
као политичке већ пре свега као друштвене појаве, шест – процесом формирања
српског менталитета у XIX и XX веку, четири рада – међуетничким и међукон
фесионалним тензијама у југословенском друштву у XX веку, три – развојем и
стварањем менталитета српске војне елите као посебног дела српског друштва,
четири – чистом политичком историјом Југославије у двадесетом веку и један
рад – друштвеним животом руских избеглица у Југославији.
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Општим увидом у шест томова те реномиране руске академске едиције, ми
можемо закључити да су у њој, у потпуном складу са називом пројекта, теме из
чисте политичке историје представљене веома ограничено. У већ објављеним
томовима има више значајних текстова о историји менталитета и етничности на
Балкану, о развоју појединих друштава балканских држава и укупног балканског
друштва у целини. Теме о развоју балканског друштва крајем XIX и прве поло
вине XX века, у оквиру процеса незавршене модернизације, представљају већ
својеврсну традицију те едиције. Мање по броју, иако у великом хронолошком
и тематском распону, заступљене су теме о историји религије и историји обра
зовања балканских народа. Нема радова о родним студијама, што донекле може
да се објасни концентрацијом таквих студија у специјализованим часописима
и зборницима. Уочљив је и релативан мањак тема из микроисторије, биографи
је малог човека и неких других специфичних друштвеноисторијских тема. С
друге стране, та едиција представља прави трезор информација о перцепцији
Руса на Балкану и руске перцепције Балкана. Све то сврстава едиције Човек на
Балкану у врх руских научних издања инспиративних за даља истраживања,
те репрезентативних кад је о историји Балкана у Русији реч и непосредно о
развоју руске србистике.

