Скица йредлога за
расирављање о

-

.

ироучавањ у исшори;е

друшшва
у виду уводне ре•ш о сврси и задаци.ма Годшиљака за
друшiивепу uciuopujy

Нш1ера Год1111111,тса за друшiiiвеиу 11с111орију, који се йрвом својом

свеска,, йредставља сmруц11, ,шје у су1111Пшt11 друlа до да се Придружи
ПосГПојс!шм uctllopujcкuм часописи.ма и зборницu"иа код нас и да
доГtрtтесе бар у!lе1солико .мoZy!UlociТiu.м.a за објављивање резулiй.айlа
uсйiраЈ1с1иања, йосебио, о,шх oclllвapeuux од млађих исiПоричара. Ово
Подразумева и Ј1сељу да се йoдciТimate иа нове, дал,е zuнt cucilleмaПluчuuje
сiПудије и зато је Подручје зшш.мања наше Публикације о2ртшчено на
йроучавтье друииПаа у Срб11ј11 19. и 20. вс,ш, aлll саlледано у ширим ок
вирима, у Првом реду Бал,сшtскаl йолуоСГПрва. Друшlllво као обласШ ис
торијских йојава зачео је у иас обраЬиват" још Вук Сmефанqвиh 0
Караџић, а Први uctllШlCl<ll учшшк ПосiТiи2ао 1891. Zодиие СiПојан
llоваковиh з1tачај1tо.л-t лtо1юiрафијолt Село. Упркос више усйелих вehux и
мањих радова који су следили, с.,ие ес peltu да ова йробле.лtаiПuка није
довољно истрш1сuвшт и да јс тешко уiПврдиГйн йосiПојање кон
zТiинушТiеiПа са Предходници.м.а из 19. века.

У ос1юве зтш.лшња с1Тiавље!lа је исiПорија 2.рађансtТtва, друutШвеноi
слоја схваhеноi, с обзиро~и на њсiово .мссiПо u улоiу, као "динамичне
средине", средшшьсi чшuюца друшfПва засиованоi т-tа Гйековинама "ин
дустријске револуције" ii ,wj одlqварају!,е Ц1{8l/Лl{зШџ1је. У сваком случају
је у Питању сло:исена м.атерија узето хротюлошкu и llleмaiJicюt. Обухвата
йосiТiосмапско рqздобље и доба раэвијсиих самосталних др:жава, нужно су
дРдирщПiе и че1П11ри ii йq деценије дуlо йо,Пискива,ье lрађанства Рд
сiП.ране социјализма бољшевичкоi типа и zllo иа највећем делу Балкана.
И.-зузеiТта је унутрашња, uctТiopujc1{0-ieoipaфc1<a ре2ионалиа сложеносШ
уойшiТiе балкаиско2 свеmа, При томе смешiПеноi изм.еђу средоземног и ев
ройскоi, ойГйереhеноi Привредно.лt и друшГПвеиом заосПiалошl~у, блиског
исГйочноевройско.лt, уйоредо иалоЈ1сшюl деловању стал,ю йодсГйицајноi и
изузеiП1t0 йривлачllоi, Привредно и културно моlиюi зайадиоевройст<оi
друиаива. О,иуда ашююст разноврс!iuх утицаја, најйре тшх ,шји су
дРлаз11л11 из суседне Срсд,ос ЕврРйс, ,1е9уПiш1 йРдељене на недовРљно раз
вијени uctlloч,ш (Хабсбурrшсо царство, алu са йpocйcpulllellluoм Чешком)
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Год111111ы1к зн лrу111твс11у 11стоr11ју, I/1, 1994

11 1ш, до краја 19. века !te се ilio йокаатТtи, високо ра.звијсu зайад!lи део

(/Је.мачка, Швајцарска). 1/авсдсио 1 1шu1 ра.1у"нљuт1.лt зашто .методолошки

йосПiуйак tТiрсба у великој .мери да буде зac1t0lIO!l 1ta uщТtсn-зив,щм ко.лt~
йаративии.м сПiудија.ма йра!tс1шлt Пieopujc,.:u.лt које uуди обрасче иаучиих
тумачења u о.л102уltава зас1юашlс хийоПiсае, корисие u за ус.меравање
uctТipa.11cuв{/ltKoi uaiiopa и за, иа крају, уобличавања резултата.

Издвајање ipabeaиllcfllвa lllfl\aкo ис з1ючи да ес uскључује Проучавање
осталих слојева и занемарују стварање слике и шшлиза друшiТtва као

целшtс. ПрсГййосПiавл.)е,ю јс бавл,сњс и разв11ili1со.м u зпосiПајпњем, 1Тtu"ие
u особтТtостu.лт евройси.зт~ије u .людсzти.зmџ,јс у услови.Аш uера.зп11јспос
IТi11 u тешкоi йрсвазилш1сс1ы1 1шслсђа. Са.Аш изазови и у1ТищпјI1 европских

узора б11л11 су iЈвојак11:

11

лшiJcp!lll (у св11лt случајевшш у11аПрс911вања ус

лова Ј1сI1в01Тtа) 11, чак, mul/u"нoдcpuu (у случајсви.,~rа шnТtаiо1шзама .међу

дрЈ1сава.Аtа u ссбuч,юi начела sac1·0 c,r;oismo, ош)а ртТtова, 1Тtиранијп,
uрац1ю1щл1шх

uдсолоiија,

коруйција

кm7utТtaлucI7iuч1coi

шuun

u.ма у чс.лtу је, unТto .захтева утврђивање 1Тtач1шх садр.псаја Процеса и, у
01атру 1ы1х, 1шчшш сtТtал1юi коАtбшю<шља ctТtapoi u 1ювоi, cyПpolllcitiaв

u

сйојивих .меЬу собо.,~1.

Методолошки и tТtcopujc,cu у срсдишrТtу йаЈ1сњс јс оиа uapoчulllo
усПстиа сас1Тtавиица uc1Тtopuoipaфuje Присутие ве/i више од једиоi

столећа и у Послсд,ы,х tТtpuдccelllaк iодшш и.зузсtТtпо йлодиа у Пlpaiy
сх<шlllшы1 ll Пiу.мачсња друииТtва од ctТtpalle Л,Јш,..са Вебера и иедоi

.маzТtски и без йредрасуда чruТtшtol Карла Маркса. Она је очувала саз1шјие .АtеtТtодолони<е ос1ювс 1tCAta•1кoi uclllopu.з.Ata, алu их јс u oбoiatТtuлa
усвајтьс.,~1. концепција француске Просвсll/111Тtсл,скс u уч111u<а и ис1сус1Тiпва с11iлсске ис1Тtориоiрпф11јс, у

1tCKl!J1t uclllaк1ty1ТtujнJн с.11учајевuл1а

(школа "Лllaл11ciiia") 11 фра11цус1<'е zcozpaфc1<'c школе. Добро су iJ0111л1t
- бар у овој нашој раиој фа:зи - сви uctТtu!fcкu clllpyч}llf Пpuclllyйu,
uau.мe

всолtа ра.зноврсиа учеља обсле11сс1ш ил1е1щ.111.а друшiивеиа

11c-

iiiop11ja 11л11 соц11јал11а 11с1Тiор11ја 11л11 .зајсд,ю дру11ииве11а II социјалиа
11c1Uopuja и друшГiiвеиа u Приаредиа uctllopr~;a, 01tда социјалиа uci"ii.opujc«a паука, Па 11c1Uopt~ja сва((одиевице, .малоi човека, .мар
i1111али11х

iруйа,

utТtд.

Отуда

u

йоrТtрсба

што

yJtcc сарадње са

йолu1Тiолоiијол-t
u etТt1toлolujrмr, изу:зсiТiио ваЈ1оtил1. c1touo.,11cкu.,it
1tаукал1а и социолоiијо~н. !ЈасГПоје ес иабс/iи оiраиичсња која Проис
iПичу из сувшие 1 1вpclllux оквира ttаучних школа, алн и еклск1Тtич1tосtТi

на

друlој clllpmш,

Пошто

се xolie корисПi

коју л10Ј1се
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r1c,-rop11jc Јtрушт1ш

peaлllOClll вслш<оi значаја доlаЬаја н уз Призиање да .!_bllX има и дуб~ко_
Прекреlllних. Говоzпu1.о о йоiПрсби остваривања схвашатьа о целов,ииоЈ

llClllOp11j11.
Годишњак за друииТtвеllу uclllopujy llle11cu да у iратщама мolyfшociUu
дойриllссе а,mлшllичко.лt iраЬењу цсловтТtоi схвтТtања и виЬења uclllopuje,
тј. Посредсlllво.л1. увек Поссб,шх, на uсmра.Ј1сuвшы,ма зас1ю~1иtх. обр?да и
lllcopujcкux ра.злtтТiрања йојсдштч,шх те.ма друшГйвсие исщори;е на;шире
cxвalic1te, Жеља јс 01cyПulllu у што ве!tој л1срн сараднике uз различитих

струка u ас.Ашља, По201Тiово са балкаискоi Простора. 1-Јал-tерав~ се
йocifiuliu clllaлrш pullla.лt иала11сс1ы1 и то с lllpu свеске iодишње, ко1е би
1Тtребало да се редов1tо Појављују крајслt айрила, йочстколt сей1Тtембра и
срсдшюм дсце"нбра
Годтињак.

у

свтсој

iодшш

у

којој

буде

..моlао

излазшТiи

щТtд.).

ПиГПањс ра.зви1Тt,т tТtpш,cu u оiУ!.онсrТtање u.лш ли Проlрсса и уколико ia

.љeнux алu

Скица nределоrа за расправљ<1ње о пру 1 1<1щm,у

ПpyJ1curllu

clllaйnњc различшТtих ПолазuшrТtа, ПосtТtуйrпсп и 2ледишта у.-з услов
1Тienзuв1u1x исiПраЈ1сuваты1 йоссб,mх Појава, йитшьа и Проблема.

un-

ТеЈ1сн се, у оквиру рада на уЈ1сој йроблс.АtшТtuци исГПоријс срйско2
друштва новијег. раздобл.,а, виђењу човсковоi друииТtве1юZ 11с1ию1Тtа у
оквирима йовезаиих велшсих и слоЈ1сс1и1х Гiоссбиих йодручја Приврсдllих,

друштвених, йoлuiliuttкux и кулrТtуриих Појава uclllopuje; разумева се

свс1U као кo1uТrtmyu1ТtciП који окуйља дucкou1Тt111tyu1ТtcrТte; йреПознаје се
у сГПвар!lосГП11 йpoiП11вpc'l!lll сПој Процеса II сГПруюТiура. Са2ласио свслtу
u упркос Посве/iе1юсти "дшtп~нuч1юј средшш", xolie се, ради Пос1Тtизања
целовтТiости, Проучавање свих слојева u iруйа, дакако и йоједuнаца,

било "мало2 чове1са" било "uс1Тtоријске лич1tос1Тtu", ис .зalle.лtnpyje се 1ut

БcozpaiJ, авzусГПа

1994.

Allдpej Мшировиh

