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Десет година ... 

Једно десетлеhе излажења часописа у уравнотеженијим временима и 

околностима даје довољно простора и прилика за његово постепено 

уобличавање, стицање и проширивање круга сарадника и читалаца, за 

проверу вредности и разложности његове концепције и потребне исправке. 

Околности у којима је Годшињат< за друutшвену uciuopujy покренут и током 
протеклих десет година излазио, у којима је, са Редакцијом и свим 

сарадницима, стављан на тешке пробе издржљивости и "тестове опте

реhења" у преживљавању, биле су далеко од нормалних. На великим 

искушењима су се нашли и други часописи, са много ду:ж:ом историјом 

излажења, те целокупна област историографије, делеhи судбину свог 

друштвеног, културног, политичког и привредног окружења.1 

Током јесени 1993. године, у "невреме", на Катедри за општу савремену 
историју Филозофског факултета у Београду, уобличена је замисао о 

покретању часописа посвеhеног објављивању радова из области друштвене 

историје. Она је, свакако, имала исходиште и у јединственом, тада 

дводеценијском, искуству стицаном на Окруzлом сшолу, који је покренуо 

професор Андреј Митровиh, на истој катедри, давне 197 4. године. Окруzли 
ciuo је окупљао студенте, последипломце и докторанте, којима је понуђено 
једно до тада неуобичајено искуство. Разговори вођени на О1<ру2лом 

сшолу, њихова тематска разноврсност, отвореност за нове идеје и теме, 

њихово критичко преиспитивање, били су јединствена прилика за 

темељиту припрему новог нараштаја историчара, за њихов самостални 

искорак у непознате или мање познате истраживачке просторе, коЈе Је 

касније добило своју "материјализацију" у бројним магистарским и 
докторским дисертацијама. Међу њима је било и оних које су први пут у 

српској и југословенској историографији отвориле и многе видове једне, 

широко схваhене, друштвене историје. 

Такво искуство и потреба да се отвори још један круг историографских 

питања, посебно млађој генерацији историчара, подстакли су упуштање у 

1 Неки часописи, нажалост, као што је био случај са Историјским гласником и 

Југословенским историјским часописом, угасили су се (ЈИЧ по треhи пут од свог оснивања), 
после вишедеценијског излажења, због недостатка средстава, апатије и незаинте

ресованости доброг дела историчарског цеха за њихово даље одржавање у животу. 



тај ризични и непрофитабилни подухват у односу на време у коме се т~ 

догађало. Упркос свему, почетком 1994. године појавио се први број 
Годи~ињака за дру~ишвену исшорију, који је током наредних год~на, 
различитим ритмом, у зависности од средстава и општих прилика које су 

владале, наставио да излази. 

Од договореног ритма објављивања - три свеске годишње - опет због 
"познатих околности", често се одступало. Како које године, објављивано 
је између једне и три свеске годишње. Ако се о неким успесима Годишњака 
може говорити, међу највећима је само његово трајање свих ових година. 

Годшињак је у напору да се одржи постепено стицао жилавост, 

преузимањем дела енергије својих млађих и старијих сарадника и 
пријатеља, оних из земље и иностранства, чији су научни прилози, њих 
више од 120, штампани на српском, енглеском, немачком, француском и 
руском језику, уз бројне остале текстове (документи, прикази и критике, 
полемике) којима су пуњене његове странице. Од тристотинак примерака 

скромног тиража Годи~ињака бар половина је успевала да пронађе пут и 
начин да допре до многих страних библиотека, стекне верне читаоце и 

сараднике, међу којима су и имена оних кој а припадају самом врху е~ропске 
савремене историографије, те оних којима су у нашем часопису обзављени 

први радови. 

Свесни смо и чињенице да је, поред добрих бројева часописа, било и 
оних којима се може штошта приговорити; неки пропусти се могу 

оправдати и бранити, други не. У сваком случају, све _иде "на душ( Ре~ 
дакције. Наш часопис је успео да преживи за~ваљујуhи матер~јалној 
подршци различитих фондација, у неколико случајева, у његовим најте~ким 

тренуцима и уз помоh личних прилога наших колега, али и захваљујући 
разумевању Чигоја ~ишамйе, у којој су штампане све свеске Годииtњака. 
Без одрицања и помоhи наших младих колега, који су без икакве надокнаде 
радили секретарске и техничке послове, и, наравно, бројних сарадника из 
земље и иностранства који су нам уступали своје радове, такође без икакве 
надокнаде, било би немогуће истрајати и доживети десетогодишњицу 

излажења Годшињат<а. Збир добрих, али и оних мање добрих искустава, 
испреплетених у краткој повести нашег часописа, те слика коју су о њему 
стекли његови читаоци, подстицај су да на таквој основи буде настављено 

његово излажење. 

Уредншишво 

СТУДИЈЕ 

ESSAYS 

Радослав Расйойовиh УДК 314.74(=1:497.16)(47)"17" 

Влади1,:а Василије Петровић и пресељавање 

Црногораца у Русију у другој половини 

XVIII виј е1{а 

Айс~иртаи: Рад је йосвеhен дийлома~иској акцији владике Васи
лија Пе~ировиhа, чији циљ је било йос~иизање најйре йриснијих одно

са са Русијо.м, а йо~иом и њеног йро~иеюиора~иа над Црном Гором. 
Пресељавање Црногораца је йредс~иављало ейизоду на utupe.м фону 
йресељавања срйскоz и ociuaлoz йравославноz живља са о~иоманских, 

хабсбур~иких и мле~иачких ~иершиорија у граничне облас~ии Русије, а 

у склойу јачања њених војних йо~иенцијала. Разлика ~tзмеђу очекива
ног и с~иварноz ефеюиа йресељења Црногораца јавила се у йрос~иору 

~tзмеђу недовољног pyc1<oz йознавања с~иања на Балкану, великих вла
дикиних амбиција и йосебнос~ии црногорског .мeнiuaлurueiua. 

Пресељавање Црногораца у Русију од успостављања политичких ве

за између двије земље 1711. године све до мисија владике Василија на ру
ском двору није текло организовано. Предмет званичних политичких раз

говора постало је у вријеме када је руска влада, пресељеничком полити

ком, тј. примањем народа из јужнословенских земаља у руско поданство и 

службу, веh увелико настојала да освоји и насели јужне крајеве Русије, 

рјешавајуhи тиме нека од својих унутрашњих питања и истовремено јача

јући међународну позицију земље. 1 То питање непосредно је покренуто 

приликом прве посјете владике Василија Петрограду (1752-1753), а било 
много наглашеније приликом друге мисије црногорског митрополита ру

ском двору (1757-1758). 

Организован рад на пресељавању словенског становништва у Русију започет је у 

вријеме Петра I. Године 1723. он је издао посебан указ да би подстакао Србе и војна лица 
православне вјере да се преселе у Русију. Свакако је тачна оцјена П. Рудјакова да је за 
вријеме Петра I "Русија направила један од првих и, можда, најуспешнијх и нај одлучнијих 
корака на путу преласка из "обичне" државе у империју". За вријеме његове владавине у 

Русију су се досељавали: ,,Јермени, Грузини, припадници читавог низа других нација и 




