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прилог истраживању проблема континуитета и дисконтинуитета развоја
српске историјасе ваухе -

АПСТРАКТ: Претресање неколико основних питања из проблема
тике односа вавнаучног и историјске науке у савременом српском

друштву и у његовој прошлости, ·указује ва сву сложеност тих односа
и вшпезначност њихових испољавања како у прошлости, тако и у
садашњости.

Процес повећаног друштвеног mrrepecoвaњa за историју 1 који је, још
од почетка осамдесетих година, уочљив у свету као и у српском друшnу и кул

тури, доживео је нарочит узлет током друге половине осамдесетих и прве по
ловине деведесетих година овог века. То је утицало да поједини мислиоци нашу
епоху означе као "епоху окренуту прошлости.,.2
Нагло повећање интересовања за историју у друштву је вишеслојан фе
номен - важан за посматрање због своје унутрашње динамике али и због широ
ког спектра манифестовања, по којима је препознатљив у друштвнеом
окружењу. Кроз феномен повећаног интересовања за историју (који се може

посматрати и као својеврстан "повратак историји'' једног друштва), прелама се
замршен сплет међузависних односа који настају на реалацијама:
а) друштво - историја - историографија - историјска наука;
б) друштвена свест - историјска свест - научна свест;
в) ваннаучно - научност.3
Терминологија хоја се доследно прИЪ1е11.ује у овом прШIОгу је следећа: реч ш:шорија увех се

употребљава у значењу свеукупност проnшости која се истражује и у којој човек делује као
друnrrвено бuће, односно - у најширем значењу - прошлост хао таква, речју исшорШЈiрафија
означава се проучаваље и бављење прошлошћу, које није засновано на чврстима методолошхвм и

научним постулатима, док се под ш:шоријском науком, доследно подразумева проучаван.е и бав
љење прошлошћу, које се врпш у складу са научном методологијом и према uачелу научности.

Жан-Мари Доменак, Идеја эа 1tpaj овог веха, Преглед савремених идеја, Беоrрад 1991, стр. 51-67;
Треба uагластитн да је књига први пут објављена у оригиналу, на францусхом,
Паризу.

1981.

године у

,,Научност је цо следно противречна ваннаучном, нес:nојива је с њим 11:оје је жели подрецити. Зато
већ у вачелу искључује да се представе о прошлости стварају с обзиром ва интерес хоји није вођен
хтењем эа истином." (Андреј Митровић, Мислити теоријсхи у историографији?, Историјски часо
пис, књ.
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1. ДА ЛИ (НАМ) ЈЕ НАУЧНОСГ ПОТРЕБНА?
- о односу историјске науке и друштвене кризе -

Тај сложен сплет међусобно прожетих полазишта и прибежишта може се
разложити на низ засебних проблемских целина, али у својој свеобухватности

он се посебно одражава у друштвеној димензији и у димензији истори~ске _науке.
у светским оквирима процес повећаног mпересовања за историЈу одређен
је у великој мери историјском науком. Она се појављује у средишту тог процеса,
као окосница око кога се он одвија, мада се могу уочити и друштвени импу_лси
који утичу на повећање интересовања за прошлост. Централну улогу историЈске

науке у читавом процесу могуће је илустровати примером односа ширег

друштвеног окружења (дакле не само ускостручног
Пола Кенедија

-

научног) према р~довима

Успон и пад великих сила. Економске промене и ВОЈНИ кон

фликти од 1500 •~о 2000'' (1987) и ~ренсиса Фукујаме "Крај историје?" ~~989),
који у извесном смислу представљаЈу врхунац "епохе окренуте прошлости

. ~и

хова појава и полемике које су их пратиле изазвале су ?пштесв:тску медИЈску
пажњу, што је показало спремност и способност "шире Јавности да перцепира

и прихвати дела која одликује висока научност (и у примењеном методу~ У
научној акрибији), што је са своје стране~ посредно, указало на улогу, значаЈ и
резултате деловања историјске науке у друштвеном окружењу. Ако се има У
виду чињеница да је свега петне_стак година ~е т~га, почетком сед~есетих
година, у ,,широј јавности исторИЈа била на наЈНИЖОЈ тачки свога угле~а

-

како

је то формулисао Јирген Кока4, онда је могуће средишње место историЈс~ науке

у процесу повећаног интересовања за историју тумачити чак и као с~оЈеврстан
парадокс. Ипак, до тога није дошло случајно. За такву улогу исторИЈска нау~
у свету се изборила пре свега захваљујући свом унутрашњем Ј?азвоју
(усавршавање сопствене методологије, р~звој теоријских сазнања о самој н~уци,
0 њеној улози, карактеру, могућностима и месту у друштву, затим разви1ање
сарадње са суседним друштвеним наукама, прихватање њихових резултата и ме-

тода итд.).
..
На нашим просторима процес повећања инт~ресовања за исто~ИЈУ имао
је умногоме другачији развоји ток. Из уг~а исторИЈске ~ауке могуће Је уо~ити
поновну појаву неких дилема и захтева КОЈИ се постављају пред саму историЈску
науку и историчаре, за које се предnостављ~о да су потиснути и неутралисани

самим развојем науке кроз време. То указУЈе на nоновну потр бу изучав?ња
вишеслојних односа који се граде на релацији: друштво

7

- исторИЈа. -

историЈс_ка

свест - ·историјска наука. Односно на потребу изучавања траД1ЩИЈе (историје)
историјске науке, са посебним осветљавањем развоја начела научн_ости и при
тисака које ваннаучно врши на сазнање у оквирима историографИЈе.

Покушаћемо, овом приликом, само да ски~ирамо неке а пекте тих

7

сложених односа, кроз њихову историјску димензиЈу и кроз теориЈско разма
трање појединих примера испољавања таквих односа.
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Повећано интересовање за историју, на овим просторима, временски се
подударило са трајањем, продубљавањем и ескалацијом оmпте друnrrвене, еко
номске и кризе меlјунационалних односа, која је крајем осамдесетих и почетком
деведесетих година довела најпре до тешке државне кризе (СФРЈ), а потом и
до распада земље и (грађанског) рата. У исто време срушена је (под утицајем
политичких догаlјаја од светског значаја, који су се одиграли ван ових простора)
и идеолошка матрица која је у претходном периоду служила као оквир унутар
кога се формирао вредносни систем у свим сегментима друштва, па и у науци

(и то под строгом партијском конотрлом и надзором), и која је стога представ
љала латентну опасност за научност.

Нестанак идеолошке матрице уз истовремено повећање интересовања за
историју, теоретски посматрано, требало је да представљају околности које

формирају погодну "стајну тачку''5 за историчаре, и за историјску науку, ако се
тако може рећи. То би, уз чињеницу да је истовремено био и отворен ПЈ~остор
за истраживање и објављивање радова о провокатиmmм, а до тада потиснутим,

темама (тзв. ,,белим мрљама" у историографији) - свакако било дово~но да
историјска наука код нас, слично као и у свету, постане осовина око које се (и
у односу на коју се) одвија сложен процес ,,повратка историји". Више елемента
је утицало да историјска наука буде потиснута и да јој доминантно место у про
цесу повећаног интересовања за историју буде одузето, најуочљивији су:
а) општа друштвена криза (која је снагом свог манифестовања постала
доминирајући фактор и која је у изучавања прошлости унела страсти, атавизме

и ирационалне елементе);

. .

.

б) ниво развијености историјске свести у друштву - КОЈИ Је, у ЈОШ увек
високом степену, одреlјев и оптерећен епским менталитетом склоним шемати
зованим и упрошћеним знањима а несклоним вишеслојним сазнањима о
прошлости, какве нуди научност;

в) неповерење према историјској науци, пре свега према њеним резулта
тима, које је наслеђено из претходног периода (из времена ,,партијности" науке)

- које је

делимично оправдано, када се заснива на рационалним критикама, али

делом и неоправдано, када се ради о априорним негирањима, често заснованим
на ирационалним поставкама.

Повећано интересовање за историју код нас, осим што се временски по
дударило са њеним трајањем, умногоме је одређено и динамиком унутрашњег
развоја саме друштвене кризе. Уочљиво је да се већи број тематских и про
блемских питања из историје, за која је и у науци и у јавности владао повећан
интерес, заправо у великој мери поклапао са актуелним (у том тренутку) криз
ним збивањима, везаним за друштвене потресе, распад државе, рат итд._

Ситуација у којој се друштвена криза појављује као одређујући фактор
кроз који се преламају ицтересовања за историју, додатно усложњава однос
друштва према прошлом и према сазнавању прошлог. Тежњ~ за сазнавањем
историје, у окружењу какво ствара друштвена криза, у само Једном свом сег-

s
О термину "стајна тачка" и о теоријским оквирима његове уп~~е видетидетаљнијеи о111:11Ирније:

Андреј Митровић, Расправљања са Клио: О историји, исторИЈСКОЈ свести и историографИЈИ, Сара

4

Јирген Кока, О историјској науци, Београд 1994, 6

јево 1991, 193-195
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С~боликом Јануса до сада су се користиле уmавном социологија и по

менту представља жељу да се сазна прошлост као стварност по себи, док све

остале побуде заправо представљају ваннаучне императиве. Такве су нпр.:

литологиЈа - да би се симболички указало на умножени карактер савремених

а) потреба појединаца и колектива да у времену поремећених и срушених
система вредности из претходног периода, у историји пронађе ослонац за ново
самоодређење и самоидентификацију;
б) потреба да се пронађе довољно убедљив аргумент (историјска димен

друштава и друштвених система. 7 Код појединих аутора симболика умножавања

Јеврсна парадигма за одсликавање (тренутног?) односа друштва и ширег

зија даје му необорив легитимитет) да би се прихватила (нагла) промена дота

окружења yornuтe према историјској науци и самој историји.

коришћена је и за објашњавање читавог људског живота (К. Косик).s Идеја да
~ Јанус повеже са историјом и историјском науком може послужити као сво
Ова, наизглед безначајна, академска иrра симболима отвара неколике мо
гућности за раз~атрање односа који се изграђују на релацији: друштво - ван
научно - историЈска наука.
. Већ на пр~и поглед уочљиво је тр~спарен:гно уклањање музе Клио - ,,оне
КОЈ а прославља , п?кровитељке историЈе, ~не КDЈа поучава и помаже (надахњује)
9
историчаре - ЧИЈа се симболика уобичаЈено повезује са историјом већ веко

дашњег начина мишљења и измена општих друштвених норми;

в) тежња (и захтев?) да се у историји "пронађу одговори" (да ли и
решеља?) на изазове и проблеме које поставља садашњица; итд.
Таква ситуација, у својој основи, поново отвара и заоштрава проблем су
сретања и сукобљавања ваинаучних императива и научности, који је у претход
ном периоду био изражен кроз латентан сукоб идеолошке матрице и историјске
науке.

вима. Та чињеница, сама по себи, може сугерисати:

У времену преплитања повећаног интереса за историју са императивима
и дилемама везаним за сазнавање прошлости, које проистичу из опште кризе
друштва и државе, притисак ваннаучног нarno расте, постаје посебно наметљив

различити _од оних КОЈ~ нуди ~сторијска наука чија је заштитница муза Клио;

и разнолико се испољава. Управо разноликости испољавања и наметљивост ван

ке, итд.

а) да су nонуђе~ садржаји (симболички повезани са Јанусом), априори

б) да Је реч о своЈеврсноЈ критици (одбацивању?) постојеће историјске нау

Сама симболика Јануса додатно :компликује читаву проблематику.
Божански атрибути који су иманентни Јаяусу - два лица окренута на су

нучног субјекта, оправдавају питање истакнуто у наслову овог одељка: да ли

(нам) је научност потребна? Одговор на ово питање свакако не може бити ди
ректан (и самим тим једностран). Сложену појаву, какву представља притисак
вавнаучяог на историјску науку, могуће је уочавати на различитим нивоима
тежње за сазнавањем прошлости.6 У зависности од тога могуће је формулисати
одговор - читавом проблему може се приступити са теоријске сrране, затим је
могуће развијати полемику око конкретних питања или пак изазов једноставно
игнорисати (што је најнеповољније опредељење).

протне стране да би могао надзирати (једновремено) улазе и излазе, пролазе
и прелазе, да би могао видети и унутра и напоље, и десно и лево, и спреда и
страга, и горе и доле, и за и против 10 - заправо су основа за симболику mja
се жели _исmристити f?Отребом његовог имена. Постоје, међутим, и дубљи и
сложениЈи нивои на КОЈИма се испољава симболика Јануса.

То~м римске исто~ије виш~ различитих божанских атрибута (и улога)

Један од начина да се покуша одговорити на питање о сврсисходности

~езивано Је _за Јануса. НаЈпозатниЈе је свакако да је он био "бог. свих пролаза,

научности у кризном друппвеном окружењу из којег се намећу ваннаучни им

Јавних капИЈа и кућних врата", 11 али је, исто тако, пред крај републиканског

.перативи,

може представљати и покушај да се истраживањем прошлости саме
историјске науке код нас уоче чиниоци који су током развоја посредно по

периода риме~ историје, био цопrrован као "чувар света, свестворитељ, отац

спешили или узроковали такво стање. Претходно би било занимљиво приказати
један неубичајан начин на који се исказује притисак ваннаучног - на нивоу сим
бола.

у години, првог дана у месецу, почетка сваког дава, сваке акције и свих ритуа-

богова и људи .12 Јанус је поштован и као "бог сваког nочетка - првог месеца

Упоl)едити: Мирослав Печуј~, Владимир Милић, Социологија, Београд 1991, 79-80. Такође:

-

2. КЛИО И ЈАНУС
о симболима и симболици

Maunce Duverger, J~us - dva l1ca zapada, Z;agreb 1980. Важно је уочити да је наслов изворниха у
орШ'ИЈlалу, са кога Је Г?рдана Поповић-ВуЈичиli извршила превод, заправо: Modem Democnicies, као

и на то да сам аутор ни Једном у тексту не користи има бога Јануса. Како је до тога цошло да наслов

•

оргинала буце измењен у превоцу, 11 зашто, вије објашњено ни у поговору Вељка Цвје~анина {уп.

crp. 234-247.).
Почетком деведесетих година овог века, код нас се у стручним круговима

на један, симболички, нов начин почело размишљати о историји и историјској
науци. Посленици музе Клио, повезали су на симболичком нивоу историју са
римским богом Јанусом (,)анаусово лице историје"), чиме је, посредно, са њим
доведена у везу и сама историјска наука.

ОПllIИрније о теоријској цимевзији проблема научности (и притисцима ваипаучноr): Анцр~ј Ми
тровић, Расправљања са Клио, Сарајево 1991, 141-154; Андреј Митровић, Мислити тсор11ЈСКИ: у
историографији?, Историјски часопис, књ. XXXIX, 1992, 271-272
.
О практичној страни испољавања притисакаванваучноr поrлсцати: Ђорђе Сrашс:овић, ИcтopllJCICa

наука "у историографском шоку", Изазов нове историје, 11, Београд 1994, 188-194

М. Печујлић, В. Милић, Социологија Београд 1991, 79
9

Драгослав Срејовић, Алексанцрииа Цермановић - Кузмановић, Речних грчке и римске митологије
Београд 1979, 211, 275-276

•

10

Д. Срејовић, А Ц~рмановић-Кузмановић, Речник rрч.к:е и римсхе митологије, Београд 1979, 176.
Такође и: Ј. Chevalier, А. GheerЬrant, Rjecnik simЬola. Mitovi, sni, obll!aii geste oЫici likovi Ьоiе broicvi
ZagreЬ 1983,216
"'
'
'
' "' " '
11

д. Срејовић, А Цермановић-Кузмановић, Речник грчке и римске митологије, Београд 1979, 176
12
Исто
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3.

ла" .13 Ако се имају у виду сви божански атрибути који су за његово име везивани

током римске историје, знатно се проширује основа симболике изражене име
ном Јанус. Већ је уочено да употреба његовог имена може симболизовати будност, али и nредстављати с.лику безграничне власти!1 4 Истовремено, њиме

се може симболизовати и започињање новог (и одбацивање претходног?).

Уважавајући све божанске атрибуте који су везивани за бога Јану~ и сим

болику која из њих проистиче, повезивање његовог имена са исторИЈОМ (,,Ја
нусово лице историје"), у окружење какво ствара друштвена криза и при са
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-

ТРАГОВИ ПРОШЛОСТИ

о трајањима и неравномерностима развоја

-

Суштина притисака на научност најјасније се уочава кроз императиве који
се намећу научницима (историчарима) и научности као таквој. Први императив
формулисао је још 1881. године Пантелија Срећковић: ,,Без познаваља
отечаствене историје, не може биши ни йравог националног одушевљења, ни
йашриошизма. Онај општи појам о нашој прошлости, који се храни у народним
песмама и у народу, и који га одушевљава у борби за народносш, почиње да

дашњем стању развијености историјске свести код нас, м?гуhе је сх~атити и као

оскудева, јер се све

тежњу да се између осталог, укаже на следеће димензИЈе вишеслоЈног односа:

исшорије и читањем исте и учењем у школама, да се надокнади знање о

друштво

-

(ваннаучно)

-

историјска наука:

- мање и мање чују гусле, иа за шо шреба израдом наше

отачественој историји у нашем народу.[...] Јер узимајуhи у йрешрес најжалосније

а) да наша историја и историјска наука имају ,.два лица" - једно спољашње

дане наше исшорије и најскученије време наших државних граница, можемо
учиниши шшешу нашем народу како у етнографији, тако и у политичком живо

Алузија о "два лица" историјске науке, јавном и тајном (дозвољеном и забра

ту и нехотице дати превагу онима, који су нарасли на рачун нашег народа и

а друго унутрашње, једно јавно а друго трајно, једно за а друго против (чега?).

њеном?), која обухвата собом идеју и о "два лица" истине о прош_лости, може
сугерисати пожељни развој историјске науке убудуће. На таквој основи из
грађен, развој може бити двојак - са једне стране, преко критике досадашњих
резултата историјске науке, дошло би се до њиховог потпуног и априорног од

бацивања (са истицањем захтева за стварањем "нове" ~сторије), а _са друге, ап
солутизовањем тезе о забрањеном доспева се до теориЈе завере, коЈа практично
води ка потпуној аугистичности науке према свету.

б) да историјска наука и сама историја имају посебну друштвену улогу и
сходно томе, посебан статус у друштву. (Идеја о посебности у односу на друге

дисциплине духа наглашена је већ самим изузимањем историје из благодарног

- понекад ћудљивог - али свакако заштитничког окриља једне од девет муза,

а посебно истакнута њеним везивањем за једно божанство). Следствено томе

(а имајући у виду Јануса - чувара света, свестворитеља, оца богова и људи!)

неумитно се намеће идеја о посебном задатку од нарочите друштвене важности
који имају историја и историјска наука.

.

.

Академска игра симболима представља тек Један од многоброЈних начина

манифестовања притисака ваннаучног на историјску науку у окружењу опште

друштвене кризе. Она, можда, представља и најзгоднији пример да се укаже
на сву сложеност и вишезначност притиска на научност ка~ такву.

Притисци које ваннаучно врши на научност (и историЈску науку) и импе

наше народне екзистенције" 15 (курзив М. Ј.). Први императив би дакле тежио
наметању стриктних задатака историјској науци, ,.буђење националног одушев
љења", али и ка томе да се ограниче области (периоди у прошлости) на које
се усмерава тежња за сазнањем, јер се, у супротном, ,.може учинити штета".
Четранаест година касније, 1895. године, Панта Срећековић истакао је и други

императив, који је такође као и први, постао "опште место" у св~м ваннаучним
притисцима на историјску науку: .,Ето на пр. у Љетопису матице српске г. Су
ботић дели српске историчаре на рационалне и йашриошичне (сиц! курзив П.
С.), а бави се изворима српске историје!

[...]

Он је пошао априорним путем не

водећи рачуна о томе, да су сви национални исшоричари йашриошични. Они
који штампају такве анахронизме још мање знају шта раде"16 (курзив М. Ј.).
Други имепратив тежи за успостављањем мерила у односу на које се вреднује
рад историчара, што такође представља снажни ограничавајући фактор тежњи
за научношћу (аутоцензура). У конкретном случају истакнута је једна особина
личности, која би у нормалним условима требала бити иманентна сваком поје

динцу, као мерило, оријентир за разврставање историчара (ко ће га вршити?),
што јој даје ирационалну димензију.

Педесет година након Срећковића појавио се виз нових теоретичара који
су вршили притисак на науку и научност, дакако, са потпуно другачијих идео
лошких полазишта. Један од најутицајнијих био је свакако Милован Ђилас, чији

ративи које пред њих поставља, у савременом тренутку omirre друштвене кризе,

су ставови представљали посебну опасност и тежак притисак на научност, због

боликом) у дуготрајном, латентном спору који научност (оличена у историЈСКОЈ
науци од краја 19. века, а пре тога у критичкој школи и њеним претечама У

које је формулисао још Панта Срећковић, само на много вулгарнији, ригиднији
(стаљинистички) и директнији начин, у тексту "О националној историји као ва

тумачења прошлих догађаја.

наметао обрасце. 18

представљају заправо само још једно лице (да се послужимо понуђеном ~ :

моћи коју је имао и оличавао. У основи и он је, међутим, варирао императиве

ОЈ{Виру историографије), води са научним сурогатима око (научних) принципа

спитном предмету'', из 1949. године.П Он је просто (комесарски) наређивао и

Пантелија Срећковић, Краљ Вукашин убио Цара Уроша, Београд 1881, 1-2
16

Пантелнј а Среhковић,Пресудно питање, Београд 1895, З. (сепарат.прештампан из ,,Весника српске
цркве")

17

IЗ

Исто

14

J.Chevalier, А. GheerЬrant, RjeЬriksimЬola, Zagreb 1983, 216

Милован Ђилас, О националној историји као васпитном прецмету, ИсrоријсЮt гласник, 1, 1949,
3-20. (Текст прештампаff из листа "Комунист", бр. 1, јануар 1949;)
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Ситуација периодичног обнављања притисака на научност и историјску
науку има замршену основу, у којој се преплићу: а) суштина спорења ваннаучног

и научности, б) историјски развој саме историјске науке, ив) узроци који доводе
до спорења.
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управо је у том~ што _је спорењ~ са ваннаучним латентно пристутно, чак до
данас, UЈТо му даје траЈно обележЈе (разлчити су садржаји који га испуњавају),

без обзира ва раЗЈЈИчита полазишта са којих се врши притисак на тежњу да се

изгради и очува научност и критичност

-

некада је полазиште национални ро

мантизам, понекад догматски стаљинизам, партијски ексклузивизам или (поно

во стаљинистичка) уравниловка у односу на проблеме и решења националног

А) СУШТИНА СПОРЕЊА ВАННАУ1UIОГ И НАУКЕ
Суштина спорења, без обзира на читав спектар различитих манифесто
вања која се могу уочавати у различитим периодима прошлости, у основи се
изражава кроз однос йре.ма досезању исшине о йрошлосши, схваћеном као
основни задатак историчара. Тај однос се испољава двојако:

1) кроз

шежњу знаши, чији је крајњи циљ хтење за знањем и истином по
себи, ослобођеном предрасуда и лажи, неспутаном (научност);
2) кроз шежњу ушврдиши, чији је циљ задовољање императива постав
љеног пре истраживања, уз помоћ историографских резултата - који такође
могу представљати знања, али по правилу редукована, једнострана и употребна

(ваннаучно

- тенденциозност, партијност).

питања итд. Док је, са друге стране, уочљива неравномерност у развоју тежње
за научношћу и критичношћу у историографији, са периодима у развоју када
су критичност и научности биле потпуно потиснуте (принуђене да се повуку
на сам руб) из историографије.

У развоју српске историјске науке уочљив је дисконтинуитет, као и у раз

.

ВОЈУ српске државе. Од низа већих и мањих прекида, празнина, вакуума, јасно
истакнутих ~ахт~ва да историја почне да се пише "од нас", итд, нарочиту
важност имаЈу

-

Једна, временски дуга, празнина у развоју историографије и

два озбиљна прекида, чији утицаји на саму науку али и ва друштво уопште, ни
до данас . нису до!ољно истражени, а који су и посредно и непосредно утицали
на развоЈ исторИЈске науке. Празнина се односи на период од позног средњег

века до друге половине

18. века, када су се у другим историографијама (и шире

~ама) формирале основе на којима се потом изграђивала научност. Рад

појединаца, историографа, у том времену (прекинуте државности - што додатно

Б) ИСIОРИЈСКИ РАЗВОЈ ИСfОРИЈСКЕ НАУКЕ

оптерећује ЧИТ3:БО стање)! не одликује систематичност, тако да су њихови ре

Дуготрајна је историја спорења ваннаучног и научности у српској исто
риографији и историјској науци. Њен развој је готово подударан са развојом
научности у српској историографији и њеним прерастањем у историјску науку.
Прапочеци овог спорења могу се назрети још у љутитом ставу архимандрита
Јована Рајића, првог озбиљног српског историографа код кога је изражена

зултати и утицај на каснИЈе време, готово неприметни (изузетак донекле пред

стављ~ рад грофа Ђор~а Бранковића). Први озбиљан српски историограф, Јо
ван Рајић ради у друrоЈ половини 18. века, а његово дело бива објављено тек

1794. године, док његови велики утицај постаје видљив почетком 19. века.20
Ипак, У светским оквирима, Рајић је тек бледи одраз епохе просвећености.
Тежња ка научности, чији је Рајић зачетник на нашим просторима ( а коју

тежња ка научном, према историјским садржајима и начину њихове _презента

.

ције какав су нудили народни певачи, као и према певачима самим - који су по

Је доследно и приљежно, колико је то било у његовој моћи подржао и даље
в
Ка џић21)
.
,

њему "слепи и лажљиви", док њихови садржаји представљају изопачавање
прошлости. 19 Парадокс даљег развоја наше историографије и историјске науке

.

развИЈао_ ук
ра
. , била Је уздрмана свега педесетак година по објављивању РаЈићеве ИсторИЈе. Рад, деловање и утицај који је извршила тзв. роман
тичарска школа, на челу са Пантелиј ом Срећковићем, професором Опште и

не може се одвојити од

Националне историје на Великој школи, довео је до првог великог нарушавања
и прекида ~итичког развоја српске ист_ориографије . Прекид је потрајао око

тиче отуд 1lП'О марксизам-лењинизам означава потпуни преокрет у људским схватањима која су му

две децени1е, до 1879. године када су објављени први озбиљни радови који су

претходила, lдТо је оп једини йравU11ни научни мейюд.

критиковали резултате, методе и приступ историји Панте Срећковића и његове

18
"У нашој земљи сваки даљи развитак

-

како науке тахо и економије

-

примјене марксизма-лењ~шизма [сиц! синтагма која представља синоним за стаљинизам]. То по

[...]

Сваки писац и предавач национаm~е

историје мора, не ко.лебајуhи се, повући за себе следеће закључке, без 1'Qjux му је немоiуh икакав

озбиљнији научни рад: Прво, сваки рад на националној историји,

[...} треба да се одвија на основи

двјалектичког материјализма, то јест на основи идео.лоiије интернационалне радничке класе,
односно наше Комунистичке партије Југославије. (... ] Марксистичка национална историја мора
нарочито исшаhи, и обасјати у проПDiости све оне велике револуционарне епохе,преломнедогађаје

и улогу маса и њихових вођа у њима.

школе.22 То је довело до знаменитог спора коме је наша историјска наука по
светила премало пажње. Критичари Срећковића, Иларион Руварац и Љубомир

Ковачевић, ·били су једновремено носиоци и браниоци начела научности у исто-

(...] ' Историја СКП (б)' по методу писања, по изноwењу

историјског збив ања у цјелини (повезивању борбе маса с улогом вођа, узајамном дејству идеја и

материјалног свијета [...], ио шачносши йрrtкаэивања и оцењивања йоједин их дoiafjaja и људи и
откривања унутарње законитости класних сукоба и држаља маса у њима - спада у ненадмашан
образац, на коме се сваки савјестан и озбиљан писац и предавач историје мора да учи." итд., ятд.

(М Ђилас, О националној историји као васпитном предмету, ИсторRјски гласник, 1, 1949, 3, 7,
(курзив М. Ј.))

16.

Цитат према: Сима Ћирковић , Преломно раздобље српске историографије, Војно-историјски
rласвИI<, 1-2, 1994, 277-22.7. (стр. 279.). Опширније о читавој проблематици: С. Ћирковић, наведени

текст, Никола Радојчић, Српски историчар Јован Рајић, Београд

1952.

(детаљније о Рајићевом

методу, стр.107-116), као и Сима Ћирковвћ, Рајићева Исйюрија и почеци модерне српске историо-

графије, Летопис Матице Српске, год. 170, ЈСЈЬ. 453, св. 4, април 1994, 528-536.
20

Детаљније о Јовану Рајићу и далекосежном значају његовог дела, исто као и напомена 19.
21

О Вуков~м залаг~у за критиЧЈtу историографију видети детаљније: Радощ Љушић, Вук Караџић
о српскоЈ револуциЈи, Београд-Горњи Милановац 1990, 87-109
22

~ ~ковић, Преломно раздобље српске историографије, у: Војво-историјски гласник, 1-2, 1994.
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Мирослав Јовановић, Клио и Јанус - лицем у лица

риографији. Они су постали и зачетници својеврсне криrичке школе, на коју

наука ангажује у друштву ради одређеног (веома КDнкретног) циља - по правилу
мотивисано "вишим" разлозима, и 2) захтев да се у име "вишег" разлога морају

се историјска наука и до данас позива и наставља.
Други велики прекид настао је након 1945. године. Трајао је десетак го
дина, иако се само условно може говорити о прекиду Gep је критичка школа,

(или требају) прећутати неке истине о прошлим догађајима, (које историјска

наука ствара као знања по себи), које "кваре слику" нас самих о нама самима,

до тада, већ успела да изгради своје позиције у научним установама, пре свега

иа Универзитету, и истовремено да учврсти начела научности у тим установама

и у ширем окружењу). Прекид, који се испољавао кроз снажно потискивање и
контролу (институционалну) научности, саме историјске науке и историчара, 23
од стране доминирајућег политичког и идеолошког субјекта (КПЈ), са истица
њем и наметањем ригидног стаљинистичког модела интерпретације прошлости,
(притисак је, пре свега, био усмерен на истраживаче који су се бавили новијом
историјом, што је утицало на оријентацију једног броја истакнутих историчара
да повећаном акрибијом и преусмерењем пажње на старије периоде у историји,
покушају да одбију оштрицу притисака од историјске науке) оставио је свој траг
и у каснијем времену. Иако су спољашње околности (политичке), довеле до
одређеног ослобађања научности (сукоб са ИБ 1948) - до краја осамдесетих
година осећао се латентан притисак идеолошког субјекта (КПЈ - СКЈ) на исто
ријску науку и историчаре. Његови рецидиви остали су присутни у друштву и
до данас.

В) УЗРОЦИ КОЈИ ДОВОДЕ ДО СПОРЕЊА

У току развоја историографије (историјске науке) на релацији: друштво
историографија - историјска наука, формирали су се узроци који одржавају
латентну тензију између научног и ваннаучног и који проузрокују периодично
снажење притисака ваннаучног на историјску науку. Њихово порекло је
вишеструко, а нарочито се може уочити да је:
а) У периоду велике празнине у историографији, од позног средњег века
до Јована Рајића, поље историографије било је попуњено садржајима које је
нудило усмено епско песништво. То је оставило дубоког трага у односу поје
динца и друштва према историји и перцепцији историјских сацржаја, и след

-

односно

1

-

што се своди на исто

-

да се у име "вишег" разлога фаворизује

истраживање не свих, већ само нехих (и то строго оцређених) догађаја, процеса
и димензија прошлости, а да се други занемарују и потискују.

в) Недовољно познавање сопствене прошлости, од стране науке, трећи је
узрок, који је поспешивао развој претходна два, али и сам остављао одређене
последице на окружење у коме делује историјска наука и посредно на латентни
спор ваннаучног и научности. Неизграlјивање и ненеговање знања о сопственој
прошлости од стране саме историјске науке најсликовитије се може уочити на

проблематици сукоба критичке и романтичарске школе с краја 19. века из кога
је историографија израсла у историјску науку. 24 Спор који су Иларион Руварац
и Љубомир Ковачевић водили са Пантелијом Срећковићем био је вишедимеи
зионалан и вишезначан, са далекосежним последицама по развој саме науке,25

Најуочљивији ниво ва коме је спор вођен свакако су питања методолошког
карактера - употреба всторијских извора, њихова критика и стварање знања
на основу критички обрађених извора. Тај ниво је, касније, најчешће истицан

и о њему је створено највише знања. Но, то је так један од мноштва нивоа
кроз које се преламао сукоб критичке и роматичарске историографије. Сви ови
носе знатно сложенији карактер од самог спорења о методу. Тако је могуће
уочити да је расправа вођена и о таквим проблемима као што су: 1) однос према
епској традицији (иако се питање садржаја преузетих из усмене епске поезије
делимично претреса и у спору око метода), 2) однос према сопсгвеној, истори
графској традицији (конкретно - према Јовану Рајићу), 3) однос према митским
садржајима у историографији чије је порекло у епском песништву (традиција
цареубиства, наслеђена из Византије, легендарне личности кьје су добиле ди
мензију симбола, итд.) 4) око проблема слободе закључивања и стварања знања
24

Након тријумфа у спору критичке школе, који се симболично може везати за именовање Љубоми
ра Ковачевића за професора Нацоналне историје на Велккој школи након пензионисања Панте
Срећковића (1894), широко су били прнхваћешt љени начелни ставови и резултати ( од поједШ1аца,
понекад само формално и декларативно). Но, ш~терес за спор се на томе исцрпљивао. Сабрани
радови Илариона Руварца штампају се уз досrа перипетија и одлагања тек 1934. године. Радови
Љrб~ Ковачевића нису обједињени уопш:rе, у једну књигу. Теоријски радови Стојана Новаковића,
КОЈИ Је био посредан :UШ изузетно значаЈаи учесник у спору, прикупљени су наједном месту тек
1982. rоДШ1е. ПателиЈа Срећковић, без кога спорења заправо не би ни могло бити, потпуно је

ствено томе, на развој историјске свести у српском друштву. У том периоду

формиран је својеврстан манир епског поимања прошлости, одређени епски·
менталитет, који је уrицао на изграђивање односа друштва према историји и
историјсКDј науци. Уосталом, однос према сацржајима епског усменог песниuпва
провлачио се, као каква потка, и кроз читав спор критичке и романтичарске

школе. Неки његови муrирави облици уочљиви су чак и у савременом српском

потиснут у страву, ван видокруга научних июересовања, као и његови радови и начелни ставови

(погубан однос). Осrали учесници у спорењима, а било ихје доста, потпуно су занемарени. О љииа

цруштву, чиме и даље оптерећују однос према историји.

не зв~о ни најосновније чињенице. О читавом спору, из кога је израсла историјска наука, не

б) У периодима прекида развоја критичности у историографији (историј

ПОСТОЈИ яи обухватна расправа, а поготово не монографија (што би он, по своме значају свакако
заслуживао)! Ако се томе дода да не постоји ви целовит преглед историје историографије и
историјске науке код Срба, као и то да није развијено систеМ11тско изучавање прошлости саме науке

ској науци), постојани притисак ваинаучног довео је до формулисања импера

тива који се постављају пре историјску науку, а који заправо негирају и· одбацују

-

научност као такву. Они су бројни али су у основи, сводљиви ва два императива

које су исказали Панта Срећковић и Милован Ђилас:

183

остављеио ва савест ретк:ии и расутим напорима и личној иницијативи појединаца

-

у оквиру

бројних институција које се баве историјом, сасвим је јасно запrrо данас много више знаио о
фра~щуској шхоли Анала или о "Фишеровој хонтроверзи" у Немачхој, него о спорењима и

1) захтев да се исгоријска

расправама критичхе и романтичарсхе школе у српској историографији.

25

23

О основим токовиыа развоја историјске науке у првии годинама иаЈСОН 1945., погледати детаљиије:
Љубодраг димић, Историографија и идеологија -југословенско искусrво
задрупrrвену историју, год.

1, 1, 1994, 35-54

1945-1955, у: Годишњаж

На вишеспојан uрактер спора посредно је први указивао још 1880. године Сrојан Новаковић,
упореди: Оrојав Новаковић, Изабрани радови, приредио Сима Ћирковић, Београд 1982, 3-5
У новије време известав поиак учино је: Смма Ћирк:овић, Преломно раздобље српске историогра
фије, Војно-историјски гласиик, 1-2, 1994, '1:Т7-'12.7
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по себи (научности), итд. Зачињање, трајање и коначан резултат овог спорења,
посредно могу сведочити и о нивоу друштвене свести, која се мора развити до

одређене границе да би се такав спор уошпте зачео. Што опет води ка раз
мишљањима о правцима и темпу развоја српског друштва у 19. и 20. веку.

БАШТИНЕ

