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Baœmnje КРЕСТИЪ.

Српска акадеашца наука и уметнооти

Београд

РАДОВАН САМАРЦИЪ

О шездесетогодишнзици живота и тридесетпетогодихшьици

научног рада Радована СамарциНа, Балканолошки институт

Српске академике наука и уметноспи, kojhm он руководи од сре

дине 1978. године, одлучио je да ова] ôpoj Bálcanice, у знак за-

хвалности и признанна за уопешан рад и гтостигнуте резултате,

посвети овом директору. Ови редови настану желлм колектива

Балканолошког института. Нзихов цшь je да се, поводом поме-

нутих jyôjuieja, читаоци Bálcanice yno3Hajy с научним радом и

научним ликом Радована СамарциЬа, Kojn je данас, несумшиво,

]едан од водеЬих српских и jугословеноких писана историке оа

угледом Kojn HJrje омеЬен државяим границами.

Активност Р. СамарциКа je TpojaKa, али у том тро]ству

влада складно j единство. У исто време он je универзитетски на

ставник, ллодан научни прегалац и писац, добар организатор и

руководилац научних послова.

РоЬен у CapajeBy 22. октобра 1922. године, СамарциК je у

месту ройеаа noxahao основну школу и гимнази^у. Истори]Ску

групу на Филозофском факултету у Београду эавршио je 1949. го

дине, где je дипломирао на orairroj историки новог века код проф.

др Jopja ТадиЬа. Одличан студент, СамарциК je био залажен од

проф. ТадиНа Kojw га je 1947. упутио у Дубровачки архив на ис-

траживаньа. Резултат тог истраживан>а je први СамарциЬев об-

]авл>ени рад Подмладак дубровачких трговаца и занатлща у XV

и XVI веку, Kojn ce nojaeno 1948, пре равно тридесет и пет го

дина.

Универзитетоку карьеру СамарциК je эапочео 1950. годи

не када je изабран за асистента на Катедри за општу историку

новог века на Филозофском факултету у Београду. На истом

факултету стекао je докторат наука 1956. одбранивши дисерта

http://www.balcanica.rs



Василиje Крестив

iDijy Дубровачки песник и дипломата Janera Паллотик. За до

цента je изабран 1957. Школоку 1957—1958. годину провео je на

опв1одализацвди код професора Фернана Бродела у Паризу на

Ecole pratique des hautes études. У званье ванредног професора

унапреЬен je 1961. а редовног 1967. године. Током школске

1967—1968. године боравио je у Majmry (CP Немачка) на специ-

jaлизaциrjи у Institut für europäische Geschichte, где je надвише

пажнье пасветио изучаваньу на^новидих метода у светекоj исто

риографией. Декан Филозофског факултета био je у периоду од

1975. до 1977. године. Одлагаком у пенэиду професора ТадиЬа

СамарциЬ je постао шеф Катедре за општу истор&пу новог века а

био je и управник Одел>еньа за историку Филозофског факул

тета.

Не факултету СамарциН ггреда^е три предмета: општу ис

торику новог века, историку модерне историографи]е и ме

тодологи) у. Студенти радо crcyinajy н>егова предавааьа jep

СамарциК суверене вледа esojoM струкам. Он поседуде ле-

па энаньа кода несебичяю и зналачки, методама вроног пе

дагога, преноси на œoje ученике. Привучени н>еговам са-

држ&дном penjy и лепотом KojoM je HcKaoyje, а кадаове

угледом Kojn je стекао писаяьам, СамарциН заокупл^а пажшу

многих младих и талентованих историчара. 3axBabyjyhH томе

он слада у ред оних професора Kojn имаду понадвише постдлпло-

маца и докторанада. Брижлэивим радом и великим залаган.ем

помотао je бредним историчарима широм землье да стекну Haj-

више научне 1кв.алификациде. ЬЬегове заслуге за образование но-

вих научних кадрова нису мале и за то му се мора одати дужно

признанье.

Ледна од основних хвале вредних особина Радована Самар-

цийа као писца историде je та што он шце уоки специалиста,

што QBoje научно интервеоваьье ниде омег>ио тесним временским

граиицама, скученим географским простором и малим избором

тема и историографских проблема. Напротив. Кад je реч о вре-

мену Koje изучава оно се протеже од XVI до XX века. Када je

реч о географеком простору, н>егово интересована везано je за

jyroanoBeHCKe народе под турском влашКу, за Медитеран и Ото-

манску HMnepnjy. Проблеми код'има се занима су бродни а над-

важнеди оу они Kojn се тичу иоториде Дубровника, Београда, хад-

дучиде, првог ерпског устанка, еооког песништва и го^единих

3Hai4aj'HHjMx личности. Затим су ту путописи и путописци, исто-

pnja историограф^е и MCTopnjcKa мeтoдoлoгиja.

Да би се jeflaH научник могао успешно бавити тако раз

ноликим темама на тако широком географском пространству и за

хвата™ пуних пет и више векова, како чини СамарциН, мора

имати изузетно широка зяан>а и то, разумлзиво, не само из уже

струке него и из разних историди сродних дисциплина. Самар-

циЬ тим знанзима располаже. Та тьегова зван,а су темелына а

захвал^уЬи томе што их je стекао на време и дастематоким ра
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дом он има све нретпоставке за успешно бавл>ен>е науюом. Али,

кад je реч о СамарциКу, научнику и историчару, или, како 6и

сам то рекао, писцу историке, што он истинеки jecre, нису у

питан>у само широка и лела знаньа. СамарциК je cbojhm делима

показао да je ро^ен зато да би био ггисац ncropuje. Он посед-yje

изузетан смисао за анализу и синтезу. Подцеднако je способам да

разуме, да oöjaomi и дубоко продре у саму срж питаньа било да

проучава личности, друштва, државе или flora^aje. Неоопорно je

да noceflyje снажну имаги«а>ци)у. Али, ньегова имагинащца увек

je утемел>ена на добром познававьу чшьеница Koje сазна и упо-

зна дутим, ;стрплзивим, упорним а чешЬе и мукотрпним радом

савесног истраживача. Уз то, вал*а истаЬи да Самарций спада

у ред оних наших врсних научника ко]и су, иорасли из народа

и срасли € ньим читавим CBojnM биНем, пуни народне мудрости и

бистрине, богато обдарени тананим ocehaH>eM како за ньегову са-

дашпьост тако и за прошлост. Захвал>у]уЬи том изузетном oceha-

ну, Koje омагуНава лако и брзо потиранье у сва хтеоьа и стрем-

л>ен>а народа, у н>егов дух, ньегова расположена, ньегову приро

ду и суштину, СамарциЬ je као писац историке особен. Особен je

и стога што moje резултате саопштава на }едноставан, нимало

нонвенционалан начин, стилом, ]езиком и речникам Kojn су при-

вукли ттажн>у наше шире jaBHocra и добили Hajласкание оцене

од на}лозвани]их ктьижевних критичара, ко^м. су та, као писца,

с разлогом сврстали у ред оних 4nja слава roije мала нити je про-

лазна.

Овим истицан>ем битгоцих одлика СамарциЬевог научног

рада нужно je, ради потпушцег увида, додати и то да он нашу

националну историку увек noee3yje са ширим и општидим зби-

вашима, било оним xoja се тичу Средоземл>а, Отоманске цареви-

не, JyroMCTOwe или читаве Европе. Иначе, н>ега више привла-

че теме onnmrjer 3H¡a4aja од ш^единачних гтитаньа локалне важ

ности. Када се пажл>ин^е прегледа Оамарципева библиoгpaфиja

jamo се може уочити да он са пуню система и дубоко промиш-

Лзвно прилази научним пословима. Поред теньига какве су Мех-

лед паша СоколовиК и Сулеуяан и Рокселана, xoje су настале

после вишегодишнлгх разноликих предрадньи, истесане у маху

од jeднe громаде, оплемен>ене не само савршеним jesmcoM и .сти

лом веН и богатством читьеница xoje су приказане изузетно снаж-

ном, за историчара готово неуобича^еном, сугестивношЬу и увер-

jbHBOuihy, СамарциН читавом низу питаньа прилази са пуно нау

чног опреэа, нигде не npeHaiubyjуКи и не xnrajylui веЬ градеКи

и радеЬи поступно, идуЬи од маньег ка веНем, од jeÄHOCTaBHMjer

ка сложегоцем, али цeлoвитиjeм. Таквим поступком настали су:

Велики век Дубровника, Писци српске исторще (кн>. I, II) и

Усмена народна хроника.

Од тренутка кад je под руководством овог учителка, профе-

сора ТадиКа, 1947. закорачио у Дубровачми архив протекло je

пуних десет година до настанка Самарцийеве MOHorpacpHje Вели
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км век Дубровника. Дуто KonajyhM по разним серидама за нашу

истори]у богатог Дубровачког архива, СамарциК je вредно, са

страшЬу CBojcTBaHOM сваком правом научиику, сабирао изворе

за истари]у Дубровника али и за раэне друге теме, Koje су се

тицале не само н>еговог ужег веК и ширег залета. Тада су наста-

jaли радови KojiHMa je СамарциК обогаНивао историку Дубров

ника и прошлост наших народа под турскюм влашЪу у XVII ве

ку. Он je проучавао живот града у свима аегоним видовима. Под-

]еднако .су га привлачили привредни, нарочито трговачки, друш-

твени, политички, пре свих дипломатоки, и културни одноюи у

Републици. Посебну пажн>у обратно je односима Босне и Дуб

ровника, при чему je указао на сву сложеност веза мале Репуб-

лике са моКном Отоманаком импер^ом. Ca желюм да • yhe

у све поре ондашших збиваяьа, СамарциЬ нще запоста-

вио ни односе Дубровника са Венеиэдом, CBOjoM старом и стал-

ном противницом на JaflpaHy. Исто тако он je проучио настанак,

pa3Boj и живот трговачких колонка Дубровника расутих по

разним пределима Балканског полуострва.

Кад je проучио сва та и 6pojHa друга питагьа, кад je у све-

му, колико je то год историчару Moryhe, упознао живот града,

гьегове граЬане и н>ихове обича^'е, кад je уапео да схвати, разу

ме и oöjacHM поступке и хтетьа по]единаца и читавог дубровачког

друштва XVII века, СамарциЬ се прихватио пиеааъа монографиие

Велики век Дубровника. Са ]асним концепцизама, копима се од-

ликyjy сва ььегова дела, он се упустио ,,у наративни начин изла

гала и, у том излагаау, у слободан избор података, jep je имао

жел>у да представи епоху и тьену ]единственост карактеристич-

ним 'суоретима с л>удима и догаг^има". Сам каже да je нарацэду

схватио „као она] племенити начин истори]оког излагатьа, кад

збивагаа сама oTKpotBajy OBojy садржину и смисао. Hacrojao je да

се резултагги анализе, Kojy je вршио «а многим местима, nojase

у поступцима л>уди и у оклопу Äorahaja".

Великим веком Дубровника наука je добила ^едау колико

корисну толико эакимлзиву и узбудл>иву HCTopnjy коja je при-

вукла шажььу не само стручних кругова веЬ и многих л>убите-

л>а прошлости и кшижевности. У H>oj су приказани напори ста

рик Дубровчана Koje су улагали после великог землютреса 1667.

године да би сачували независноет и териториjалну целокупност

CBOje републике. У стручним кругооима, у копима je кшига доби

ла тецвише оцене, залажено je да je СамарциК ноте „показао

своje способности да аутентично представи, портретира и осми-

сли личности, да ггрикаже, драматично и помало патетично кру-

пне florahaje — убиства, походе, битке". Beh тада криггичари су

уочили да ce nojaBTío даровит готсац коти je у стан>у да 6pojne

податке, архивске и друге, расуте на раэне стране, савлада на

нajбoл>и начин и од ших уме да сатка и оживи прошлост Kojy из-

лаже онако како то чине само HajspcHMjiH литерарни ствараоци.
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Колико je чврста изворна подлога свега онога што je Са-

марциЬ саопштио у монографии Велики век Дубровника вида

се по ifaeroBoj кн>изи rpahe Борба Дубровника за опстанак после

великог зелиьотреса 1667г. За само четири године, од почетка

1667. до «paja 1670, у Toj кшизи oöjaBJbeHo je оно 500 докумена-

та и то оних KOjM су садржа]но богати^и и речитади од многих

других, копима због ограниченог простора roije било места у

OBoj збирци.

Као што je Велики век Дубровника резултат вишегодиш-

н>ег рада тако су и Писци српске историке настлали постелено,

из године у годину, дуже од jeflHe децени]е. Историком српске

историографиие СамарциК je почео да се бави средином шезде-

оетих година. Уочио je да je то облает Koja je у Hauioj HCTopnj-

CKoj науци запоставл^ена па се потрудио да попуни noerojehy

празнину. У двема досад об]авд>еним кшигама обухватио je више

писала ерпоке истор^е. У npsoj ay лредставл>ени Мавро Орбин,

JoBaH Pajnh, НиКифор НииковиЬ, Бук СтефановиК КарациЬ, Сто-

jaH НоваковиК, Владимир ТгоровиК, Басил. ПоповиЬ и Jopjo

ТадиЬ, а у «pyroj Свети Сава, прота Maruja Ненадовиг!, Чедомшь

МидатовиК, Михаило Гаврилович, Baca Чубриловип, Иполит Тен,

JoBaH Скерлий и Иво АндриЬ. Тематски новим текстовима Са-

марцип се другом гаьигом поново врагио делима Вука Караци-

ha и C-rojana НоваковиЬа. Заинтересован за целину развитка

ерпоке историограф^ е он ее у евом досаданпьем раду бавио, ка-

ко сам каже, ..само одрег^еним nojaBaMa". Због тога неки чланци

н>егових кшита чине само краЬе иацрте за обимни]е студне.

Друга, опет, осветлава^у писца „и н>егово дело с jeape стране

или због неке тьегове особите занимл.ивости. Има историчара ко-

}У1 су уочени готово у целини, и гьихово представл>ан>е je извр-

шено сажиман>ем искуства Koje ее о гыима стекло. Неюи цртежи

дати су лгирим и eaznwKaj'irajiHM потезима. Ни-je из поступка ис-

кл>учено ни разматран>е шчединих дела или одво^ених раз-

добл>а у ]едном животном стваралаштву".

СамарциЬеви радови из области ncTopMje иcтopиoгpaфиje

одликуду се низом изванредних особина. Без жел>е да дамо пот-

пуну анализу и оцену тих радова, истаЬи Немо неке шихове Haj-

битниде одлике. У средишту Самарцийева изучаван>а увек je ис

торично дело и н>егов резултат сагледан готово у свима важ-

нщуаа консеквенци]ама. То je, заправо, црвена нит Koja повезу-

je вскину радова ових н>егових ктьига и чини их садржаjно je-

динственим. Он се малье упулгга у конкретну анализу истори^ских

радова ш^единих писаца а више оценке место, време, улогу

и значаj nojaee одрег^еног дела у одре^ено време на нашем про

стору. При томе, посебно кад je реч о нашим раии^им пиеци-

ма исторэде, СамарциК са пуно успеха yKa3yje на y-ronjaj го^еди-

них MCTopnjcKHx дела у конституисаау српске нанзде и развитку

српске националне и политичке миели.
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Студиде обдавл>ене у двема квъигама Писаца српске устори-

je убедлыиво говоре о томе да je реч о аутору акци iroije спутан

ме^ама времена. Као што у npBoj кньизи успешно расправл>а о

раду Мавра Орбина и Jopja ТадиНа, тако у flpyroj уопешно пише

о Светом Саии у модерж)д cpncraoj историографией и о Васи Чуб-

риловиЬу. Овим ншигама н>ихов писац je показао колико je зах-

вално no,qpy4je исторще историографи^е, колико je оно неистра-

жено, колико je у станьу да пружи новог, готово несагледивог а

корионог и са становишта научног и националнополитичког и

културног развитка. Мейутим, да би се историчари могли посве-

тити изучаваньу исторще иcтopиoгpaфиje Mopajy поред CBoje уже

струке познавати и читав низ научних дисциплина, поред под

ручна KojiHM се баве имати увид и у много шира европока крета-

ььа, у Koja .ce yiuianajy ова наша — ужа — балкатаска. Самар-

циЬ je OBojMM кшигама показао да располаже свима потребним

предуоловима. Захвал^уКи широком образоваььу, посебно зна

чима из исторще книжевности, филозофще и филологще, а

приманом компаративног метода, он je на конкретним примерима

успео да покаже како су различита достигнуКа из разноликих

области духовног стваралаштва Европе била прихватана од писа

ца српске историке. Писци српске исторще плене ерудицщом,

лепим запажанаима, логичним решенима и jодном стално при-

сутном л>удоком Таллином, поштовашем и разумевагаем наших

историка, чак и онда када се СамарциЬ према ньиховом делу од-

ноои критички. Найме, он je под]еднако прщ'атан за читанье и

кад хвали и кад куда, jep у свему je и одмерен и умерен и де-

ликатан, али и сугестиван и убедшив. GBojiHM радовима из исто

рще MCTopnorpacpHje СамарциЬ je ^едну занемарену дисципли

ну не само извукао из заборава него jy je подигао на уедаш истин-

ски висок ниво. Найма je он «a Hajékwbn начин представио на

шу науку и уврстио нас у ред оних културно напреднщих на

рода код Kojnx je MCTopHja историографов била развщ'енщ'а од

наше, и са дужим традищцама, врло негована и привлачна грана.

Заправо, двема кгаигама Писаца српске исторще ми смо постали

духовно богатщи.

Сав поевehен изучаваньу српске прошлости у време осман-

ске, млетачке и аустрщеке власти, Самарцип je пуне три децени-

je стршьиво оакупл>ао rpahy о Toj Hauioj истории. Као изворе за

народну повесницу условно je узео и усмено песничко и прозно

преданье. СвеСтан SHanaja и вредности народног казиванл он ни-

je унапред хтео да одбаци ту специфичну врсту извора а нще

могао ни да их 'прихвати без посебног претходног испитиван>а и

провераваньа. Провераваньа je нршио тако што je некад народ

ну традициу поредио са исказима писаних извора а некад je

чинио обрнуто. На Taj начин настао je низ студща, чланака, есе-

ja, огледа и прилога од Kojwx je само jeflaH део уврштен у кн>игу

Усмена народна хроника.
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На потлуно нов и мисаоно свежзци начин но што je то чи-

Нзвно у Haiiioj pairaijoj историографией, СамарциЬ je приступио

изучаван>у народне хронике и постигао запажене резултате.

Усмену традищцу он посматра као вид истори]оке свести и све

сти о 'историки. Сводihm радовима убедыиво je показао да je ус-

мена традицииа оачувала свеет о догсфа^има и о епохи, али на ни-

воу ондашн»ег морала и оновремене друштване свести. Поре^е-

н>ем изворних писаних података са народном традищцом, посеб-

но оном Kaja се тиче хаддука и ускожа, СамарциЬ je показао ко-

лико je ту готово H3HeHai)yjyhe сагласности а колико je мало

одступаиьа од сунгпинаких збиван>а. Због те и такве веродостодно-

сти усмене народне хронике, кад се са н>е одбаци песничко рухо,

СамарциК je с правом убрад'а у посебну врсту историографских

дела. „Као и свако друго историографско дело", пише он, „и

ерпска усмена хроника HajBepmije говори о онима коди су je

стварали и слушали; догами блиски том тренутку дати су с

гюузданим (избором чин»еница, али и са политичким намерама

у Нтиховом одре^ивааьу; старика историка ниje идеализована —

представлена je онако како je сачувана у свести народа, бол>е

речено од к>е je запамНено оно чиме je она и дал>е деловала и

што je у Hoj, због тога, било наддрагоцешце; пеома не говори са

мо о завештано] 1ще]и косовске жртве него и о богатству, снази

и cjajy некаданпье државе, о законима на копима je она почива

ла, о лепоти задужбина xoja jom увек надмапвде све што се мо-

же видети на страни, о блеску Kojn je витешко друштво за оо-

бом оставило".

Уви^уйи колико су нека питагаа усмене народне хронике

замршена и тешко решива, СамарциН се са много яаучног опреза

упуштао у гаихову расправу. Пун логичних HAeja и убедлтивих

зактьучака, он их образлаже и нуди решен?а, или указуде на

пут KojnM валэа иЬи у решаван>у nojединих проблема. Тамо где

je имао поузданих података ишао je 'на уопштава*ьа, на синтезе,

канву je дао у тексту Културна обнова и морално образование у

XVI и XVII веку. Нужно je напоменути да СамарциИ шце jeaKO-

ставно прештампао своде радове о ycMenoj народhoj хроници она

ко како их je Hajnpe обдавио у разним периодичним публикаци-

jaMa. Прире^у]уЬи их за штампу у noceÖHoj кгаизи, неки рашце

сфавлени радови послужили су му само као основа да напише

нове и бопатиде теиегове, неки су, пак, редиговани и допун?ени

ноним подацима, тумачешима и зазиьучцима. Очигледно je да

СамарциЬа и дал>е занима ово ист >риографско подручде па стога

вал>а очекивати и нове научне резултате.

HjiTajyhH Усмену народну хронику чак и надбол>и познавао-

ци овог питальа не могу остати равнодушни. Пиеац je толино

инвентиван, лопичан, убедлдав и наметллсв craojHM искаэима *«

описима, CBojMM размишл>ан>ем о премену, дога^адима и ерпоком

друштву о кодем казуде предайте, да читалац, сложио се са н>им у

целини или nojединостима , обавезно ooorahyje eeoje саэнан>е и
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виЬеьье о том давно прошлом добу.. Кад СамарииК тумачи преда

ние, било оно о косовском 6ojy, о Марку Крал>евиНу, о ха]дуци-

ма и шиховим харамбашама, или неко друго, онда je та врста

историографских дела садржа]ем ôoraraja, сло^евигтоза и зна

чащий]а него што се то могло закл>учити по досадаппьим радо-

вима наших историчара. У сваком случа]у читалац Услене на

родив хронике ,гкроз бровка тешка и замршена питан»а природе и

живота наше вародне епике и н>еног односа према истори]ским

личностима и збиванлша пролази бистрим током надахнуте ми-

сли jewpor врсног научника".

Проучавааье историке орпске историограф^е могуНе je са

мо онда ако се добро no3Hajy сви токови и метода истор^ске на

уке у Европи, чп]м je она саставни део. Да би могао приказати,

анализирати и оцекити дела српеких историка, СамарциЬ je мо-

рао добро проучити ракиду и савремену историограф^У Европе,

пре евега оку acoja je настала на тлу Француске, Немачке, Итали-

je и Енглеоке. Данас je он, Mehy нашим иоторичарима, без сум-

ае, ]едан од Haj6o^*wx зналаца тог огромног духовног блага Koje

су нам оставили писци исторрце. Да je то тажо показао je сво

дим радовима из историке методологиде у Koj,nMa je растрав-

л>ао о тешкоЬама и преимуЬствима историчара свога времена,

о односу историке и других научних дисциплина, о истории и

природное средини, о cpyHKUJijH историдске свести у модерном

времену и другим питагаима. Поред тога што je тим радовима

показао да je изванредно обавештен о свима важгоцим токовима

из области хумаиистичких и природних наука од ренееансног

времена до наших дана, СамарциЬ се представио и као историк

KojM уме да буде оригиналая и у области теори]СКог начина миш-

л>ен>а.

Читав низ радова о разним питанэима орпске историке, због

ограниченог простора, неЬе бити обухBahен овом окицом о науч

ном лику Радована СамарциНа. МеЬутим, мора бити забележено

то да je он итекако задужио нашу науку oбjaвл>lивaíьeм мсторщ-

еких иэвора. Поред веЪ. поменуте юьиге rpafce Борба Дубровни

ка за опстанак после великог землотреса 1667, ньеговим трудом

и радом настало je волуминозно дело Београд и Србща у списи-

ма француских савременика, Koje обухвата XVI и XVII век. Уз

то, СамарииН je у два тома приредио за штампу Историуске спи-

се Вука КарациКа и учествовао у редаговашу Данице. Научни

метод сфавлдиваша архивске rpahe СамарииН je у Toj мери уса-

вршио да je о томе написао и посебну студиду, Koja представльа

прави и незаобилазии приручник за ову врсту посла. Начин на

ко]и он npropehyje rpahy у сваком погледу je узоран. ЬЬегони

предговори су овеобухватни и учени, коментари зналачки, тек-

столошке обраде савршене а регистри потпуни и у свему од-

rosapajy евреи Hojoj су намензвни. Изузетно одговорног научног

посла o6j авл>ивагьа архивске rpahe СамарциН се прихвата са

пуно отудаозности. Да je то тако Haj6o^e noraphyje чюьеница да
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je за Вукове историдоке спиое наоисао коментаре у обиму од око

700 штампаних страница. Тим коментарима и посебно o6j авльеним

студи^ама о Буку КарациЬу он je показао и доказав да je да-

нас ]едан од на]болжх зналаца Вукова дела. Кад je реч q фран

цузским путописцима о Београду и Gpönjn за XVI и XVII век

он je открию и оне за «oje ce раниде ниде знало. Уз то, у нашо]

науци je праи упозорио на посебну паихолотку основу путопи-

са истичуНи да je потребна велика опрезност у шиховом ко-

ришКеау приликом проучаван>а по^единих иетори]ских тема.

Без доброг познаван>а друге истори^ске rpaï)e, пре свега архив-

ске и статистичке, каже СамарциЬ, ,,корилтНен>е извешта^а пу-

топмсаца води стварагау исторздских представа коде могу бити

веома погрешне. Суиротно томе, кад се упореде оа другом

градом, извепп^и путопиоаца floöwjajy вредност еведочен>а оче-

видаца ко]и су многе nojaBe били у прилици да уоче из непо-

средне близине". Tparajyhn за француским оутолсцима о Бео

граду и Орб^и, СамарциЬ je открио и приказао неколико пу-

тописних сведочанстава о Дашмацици и Дубровнику, Koja рани-

je, у нас, нису била позната.

У сарадши са колегама на Катедри за општу истори]у но-

вог века Филозофоког факултета у Београду, СамарциЬ je при-

премио княнгу докумената Cpöuja 1878. У H>oj су o6jaB^eHM ар-

хивски материдали коди се превасходно односе на Србиду а ко-

jraí je приказано политичко и дипломатако делован>е великих

сила од завршетка BojHHX операцида пючетком 1878. године до

закл*учен>а Берлиноког конгреса. Найма je ооветл*ен и рад срп-

ских државника и дипломата на 'стваран>у државне независно-

сти и територицалног проширенл. Документи су домаЬег и стра-

ног порекла, али су ови саопштени на нашем ]езику. Ca близу

400 докумената прворазредног caдpжaja и научне вредности,

Kojn су снабдевени на^нужниз'им o6jaiHH>eibMMa, ова кшига пред

ставл>а прву sehy збирку гра^е у cpnoKoj историографии iKoja ce

одноои на Берлински конгрес и на оне дипломатоке и полити-

чке договоре <ко]и су му претходили.

Посебна тематска облает Koja привлачи СамарциЬа и о ко-

joj je написао више запажених радовa je истореда Београда.

Сабрани, ти радови запремили би обим ]едне жаьиге. По вре-

мену Koje o6yxBaTajy они се протежу од пада Београда под тур-

ску власт до евршетка првог светоког рата. По садржаду, Самар-

циКеви радови о Београду су разнолики. Ibera занимй]у опште

прилике у граду под тураком влашЬу, место, snanaj и улога

Београда у ме^ународжц трговини, пословшье и живот Дубров-

чана Kojn се ту налазе, као и развитак науке и кшижевности у

XIX и XX веку. Богато документовани разноврсним изворима,

СамарциЬеви радови о Београду, некад аяалитичког а некад син-

тетичкюг карактера, 6anajy ново japKO светло на читав низ не-

поэнатих или мало sHanajiroix догаг/aja и проблема. Нэеговим тек-

стовима о Београду под турском влашКу читалац добща. новиду
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и jaoHMjy представу о истории града оног времена о Rojeni се

мало писало и само понешто знало. Студите о науци неговано] у

Београду у XIX и XX веку, иако пионироког карактера, одлику-

je свеобухватност, иэванредна обавештеност и изнад свега лу-

цидност жако у анализама тако и эакл>учцима.

Из овог ман>е више сумарног приказа очигледно je да je

СамарциК, уз ове натлашене вредности, веома плодан историчар

Kojon je эа тридесет и пет година рада останио за собом 6pojHa

дела TpajHor 3Ha4aja. Н>егове кшиге критика увек прихвата ла-

скавим оценама а читаоци их доживл>ава]у као сво]еврсни ли-

терарни florahaj. Самарцик спада у ред оних наших ретких пи

сана историке Kojw MMajy веома широк круг читалаца. Да je то

тако речито говори податак о аеговом Мехмеду Соколовику,

Koj'H je у размаху од десет година доживео три издаиьа. Чини

се да je noKojmi профеоор Светозар Pafloj4Mfe, одушевлен Су-

ле^маном и Рокселаном, у jeflHOM надахнутом приказу те гаьи-

ге био на на}бол>ем путу да откри^е „та-jHy лепог пиоан>а" Ра

дована СамарциЬа. Радо]чиК je тада забележио да je СамарциН

написао обимну кшигу, ,,xoja се може лако и течно читагги и

Koja би се могла, као предаваае, слушати без прекидан>а. Не-

историчари npHMajy СамарциКеву исторфу о CynejMaHy и Рок-

селани као каьижевно дело. Уметничка кохерентност Самарци-

Кеве кшиге толико je чврста и убедлзива, да су стваралачки ква-

литети очевидно надмашили кабинетски рад прикушьаньа и

студиде. Мени се чини да сва Tajна лепог писан>а СамарциКевог

лежи у HberOBoj способности речитог предочаваша, у н>еговом

дару да духовито види омиеао помороког рата на Медитерану и

сликовите позединости неуспеле туроке опсаде Беча". Далье Ра-

додчиН лише: „У временима електронских рачунара скоро се

стидляиво апоминьу духовитост и таленат. Нарочито се духови-

тост сумн»ичи као помало површни дар лаке музе. СамарциЬ

очевидно увек лако пише, или толико углади сво] иэраз да н>е-

гова мисао увек лако тече кроз редове. СамарциЬ, а то je за ис-

торичаре свих моторка битно, лако об}един>ава она знан»а и ис-

куства Koja ce отападу у синтезу Kaja се старински звала дух

времена; то je сазнаше Koje не почива на раэмишл>ан>у, и комби-

новая>у чинзеница и подединости. СамарциК не peha картоне

CBojnx знаььа. Нэегова визита свеукупности стално му je пред

очима. Догами, стари извешгади о дога^а]има, карактери, пси-

холошке анализе, све то живи у кохерентности коja прелаои

преко граница летопиоа и кнлжевности и преко зида измену

историке и савременот". Бол>е и лепше од овога не може се ре-

Ни а пажл>ив читалад СамарциНевих радова лако he се сложили

са оценама професора РадодчиЬа.

Представа о научно] делатности Радована СамарциЬа би-

he nornyHMja ако се помену бар неюи важшци организациони по-

слови KojiMMa он руководи или у копима активно учествузе. Сва-

како да су у Toj врсти посла, у овом тренутку, назваждаци они
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Kojjt се тичу Балканолопгког института. Од када je директор

Института уредио je три 6poja Balcanice и }еданаест кныига

штамгганих у посебним издагьима. Институт je за то време ор

ганизовал у Београду два научна скупа: Грчко-српска сарадтъа

1830—1908, iKojn je одржан jyna 1980, и Саветоватье балканолога,

одржано септембра 1982. године. 3axBajbyjyhJi научном угледу

коуи je стекао сводим радовима, Самарцик je изабран за пред-

седника Оршнизационог одбора V ме^ународног контреса за

студне ^утоисточне Европе. У последних десетак година он je,

Kpaj свих тешкоЬа с KojHMa се суочавазу редакцэде наших ча-

сописа, као главки и одговорим уредник, са запаженим успеси-

ма издавао Зугословенски историйки часопис. СамарциК стоди и

на челу урефивачког одбора Историке српског народа, те за на

шу науку и културу капиталне едипеде Српске кнлокевне за

друге. Уз то, он спада у ред HajaKrouBHMjnx чланова Српске ака-

дешце наука и уметности у Kojoj je не само члан seh и успе-

шан руководилац неких н>ених одбора и про^еката. Научни углед

и лела ерудинида учинили су то да je СамарциН данас и много

тражен и много ангажован и у ceaaooj средини добро дошао било

као руководилац, саветодавац или сарадник. За резултате Koje je

постигао стекао je и друштвена признанна. Ме1уутим, зшууйи га

као човека Kojn je зал>убл>егаик овога посла, KojH и далье са пу-

но научне знатижел* проучава списе XVII и XVIII века, посе-

бно оне Œcojn се тичу Бечког рата и Велике сеобе Срба, од ibe

ra вал>а очекивати и нове научне резултате. У оваком cny4ajy

научно дело Радована Самарцика je далеко од свог завршетка.
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