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О НАУЧНОМ СТВАРАЛАШТВУ ДРАГОСЛАВА ЈАНКОВИНАУпутно je рећи da je Драгослав Јанковић — роћен y Лесковцу 21. децембра 1911 — стасао y београдској правничкој и историографској школи. Од њена духа примио je оно најврсније: методолошку разноврс- ност, интердисциплинарност, акрибичну анализу и тежњу да ce y споз- најном смислу вазда иде напред — без покорности тзв. крајњим, ауто- ритативним a понекад импресионистичким судовима. A био je y при- лици да y њу унесе сеоје издашне и уравнотежене умне потенцијале те да y њој посгане стваралачки проницљив, марљив, научно духовит и неоспорно признат судеоник. Дипломирао je 1936. на Правном факултету y Београду. Од 1940 — са прекидом за време para — на њему je започео и развијао свој научни и наставни paд. У њему je и докторирао 1949, са тезом о политичким странкама y Србији XIX века. Био je дугогодишњи. редовни професор (од 1960) и шеф Катедре за историју држава и npa- ea на том факултету. Од 1974. до 1976. налазио ce и на дужности рек- тора Универзитета y Београду.Драгослав Јанковић je стваралац великог замаха. Успешно ce огледао на разноврсним a узајамно повезаним односно надопуњујућим полмма духовног стваралаштва. У историјској науци — општој и npae- ној — непрестано гради. Налази ce y њеном врху. Обимним делом a поготову његовим квалитетом врло je уочљив. Научном. критиком — која je помно пратила и поштовала мноштво његових доприноса npae- ној и политичкој историографији — уеелико je признат. Обавио je замашан поcao на издавању историјске граће. И сада дела као настав- ник правне историје и писац факултетских уџбеника. Уложио je поза- машан труд y корист развоја историјских друштава и архивистичких установа и органа. Остварио je видну стручну и друштвенокултурну 'делатност na и сада јој додаје примерне прилоге.Научни опус Драгослава Јанковића je развијен, тематски разно- врстан, идејно зрео, методолошки поуздан. Сачињен je од седамдесетак 



монографија, сгсудија и чланака и још расте. Изван тога броја налази ce мноштво приказа. критика, стручнопопуларних и њима сличних чла- нака. Тематски састав дела Драгослава Јанковића показује ишроку ис- траживачку радозналост. Готово да нема подручја ни раздобља нацио- налне (српске и југословенске) — правне и политичке — ислорије y којима. ce није осетило и задржало присуство Јанковићеве испитивачке и стваралачке мисли. Она je продирала y све епохе односно њихово кључно друштвено класно, политичко и друштвеноправно ткиво. Кре- тала ce од феудализма — поглавито српског — па све до силовитих друштвенополитичких струја, класних судара, друштвених превирања и државних преокрета на југословенском. простору XX века. Током нешто више од две последње деценије, Јанковић je своје преокупације усредсредио на — може ce рећи — веома пробране, темељне теме но- вије историје. С великим зналаштвом обраћивао je државноправне a као марксист издашно и неминовно и све основне друштвене пробле- ме првог српског устанка и потоње Србије. Обавио je — y том погледу — значајан ревалоризаторски посао. И то не само критиком затечених налаза већ и градњом нових мисли и система размшиљања. — уз откри- вање и научно акрибичну употребу раније неискоршићених или једно- страно тумачених архивалија. Много чим je обогатио изучавање југо- словенског питања и стварања прве заједничке државе југословенских народа. Баш y тој области особито je наслојао и успео да своју ана- литичку и синтетичку способност y цватућем облику потврди. Јанко- вићево истраживачко око je пратило, ухватило и испитало многе битне процесе везане за југословенско питање и његово решавање. Отуда je и. настао вишеслојан, y научним срединама врло утицајан и коришћен Јанковићев опус о многим питањима1 противречноспсма и излазима југословенства. При том je резоновао непристрасно. С пуном привр- женошћу научној истини. Подвргао je обради све битне и релевантне друштвене силе, граћанске и радничке покрете и мећу првима — на многим тачкама и први — учинио да темељна питања стварања прве југо- словенске државе добију научно поуздано објашњење и решење. О томе сведочи мноштво његових објављених и повољно оцењених радова. Мећу њима су обимне и научно незаобилазне студије о друштвеним и поли- тичким односима y Краљевству Срба, Хрвата и Словенаца уочи ства- рања Социјалистичке радничке партије (комуниста) 1. XII 1918 — 20. IV 1919, о југословенском питању и Крфској декларацији 1917. године и, свакако о Србији и југословенском питању 1914—1915. године.Драгослав 1анковић je учествовао и y неколико особито значајних колективних научних радова — као гшсац и редактор. Најважнији су: Историја народа Југославије (1953) и са Р. Чолаковићем и П. Морачом — Преглед историје Савеза комуниста Југославије (1963).Дао je и прворазредне доприносе настави, образовању и васпита- њу. Један je од градитеља послератног Правног факултета y Београду и правних факултела y више других градова Југославије. Поставио je нове методолошке основе предмета Историја држава и npaea југословен- ских народа. Готово сви. асистенти и садашњи наставници правне исто- рије y Београду и на више правних факултета y СР Србији претежно су његови ђаци.



Ваља рећи да je Драгослав Јанковић био уредник зборника радо- ва „Историја XX века"; управник Историјског одељења Института друштвених наука (1958—1969). У том ceojcrey je организовао и водио — први y нас — научноистраживачки pad y области најновије историје народа Југославије. Значајно je допринео изградњи читаве плејаде сада већ познатих истраживача те историје. Тачно ce каже да je уз његово предводншатво изникла читава једна истраживачка школа. Драгослав Јанковић je учествовао y оснивању и раду Историјског друштва Србије и Савеза историјских друштава Југославије, Историјског института CAHV, Архивског савела Србије и Југославије, био члан Института друш- твених наука, члан Комисије ЦК СКЈ за историју, секретар Националне icoMucuje СФРЈ за иссоријске науке и др. Сада je главни уредник Ен- циклопедије Југославије за СР Србију. У том својству — заједно са другим урећивачима — даје основни тон нелаким напорима да „Југо- славика" као капитални пројекат има и одржи своју научну бит.Драгослав Јанковић je добио Октобарску награду (1967) и Седмо- јулску награду (1980). Одликован je Орденом рада са црвеном заста- вом, Орденом заслуге за народ са златном звездом, француским одли- ковањем Legion d'honneur, Commandeur. Носи и друга признања. Члан je Научног друштва Србије и дописни члан ЈАЗУ.Ни сада — када je зашао y другу половину осме деценије жи- вота — његово научно стваралаштво није стишано. Захвата и гради нове пројекте. Као што приличи барду српске и југословенске правне историографије. Мирко Мирковић


