Извјештаји

ИЗВЈЕШТАЈ СА ПРОМОЦИЈЕ КЊИГЕ „МИТОВИ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ“, ИСТОРИЧАРА
ДЕЈАНА РИСТИЋА, У ОРГАНИЗАЦИЈИ КЛУБА ИСТОРИЧАРА „ПОСАВИНА“

Поводом годишњице од оснивања Клуба историчара „Посавина“, Клуб је организовао
промоцију књиге историчара
Дејана Ристића, „Митови српске
историје“. Промоција је организована у општини Шамац и
општини Модрича 6. и 7. марта
2020. године, у просторијама
Центра за културу Шамац и
Српском културном центру
Модрича.
Дејан Ристић је српски историчар, преводилац, сценариста и
стручњак у области интегралне
заштите и управљања културним
насљеђем. Обављао је дужности
управника Народне библиотеке
Србије од 2012. до 2013. године
и државног секретара за културу у Влади Републике Србије
од 2013. до 2015. године. Поред
аутора, говорили су и дипл.
професори историје Димитрије Живановић и Маја Видовић. Захваљујући ангажовању
чланова Клуба и донацијама
заинтересованих појединаца,
грађани су могли да се упознају
са најпознатијим митовима који
се јављају у српској историји.
Присутни су се највише интеГодина V, број 8, Бања Лука, март 2020.

ресовали за савремене митове,
попут „Зашто нема петокраке на
гробници Јосипа Броза Тита?“ те
„Да ли је Драга Машин била у
другом стању или не?“, а поред
тога, интересантна им је била и
чињеница да Јелена Анжујска
није била потомак знамените
француске кнежевске породице
Анжу. Књига која је била представљена публици намијењена
је свим генерацијама. Предавач
је кроз разговор са присутним
посјетиоцима открио бројне
заблуде и митове који су и данас
присутни код нашег народа.
Предсједница Клуба историчара Маја Видовић истакла је да је дошло вријеме да
грађани почну да праве разлику
између историје и псеудоисторије. „Историја је наука која се
заснива на чињеницама, а не
на неким лажним пророцима.
Не треба да од историје стварамо криву Дрину, коју ће касније бити немогуће исправити.
Побједе треба да прихватимо
за побједе, а поразе за поразе“.
Истакла је да је „на нама историчарима да се заједничким снагама боримо против псеудоисто165
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ричара“. Клуб историчара желио
је да промоцијом подстакне
грађане да почну читати стручну
литературу и да се више заинтересују за националну историју.
Предавач је искрено захвалио на гостопримству и могућности да на простору Посавине
промовише своју књигу, у жељи
да ће на тај начин да утиче на
свијест код грађана Посавине да
не вјерују псеудоисторичарима
него људима од струке. У складу
са својом жељом, поклонио је и
по један примјерак књиге градским библиотекама, како би
грађани који нису били у могућности да присуствују предавању
могли да се обавијесте о српским митовима.
Такође, истакао је да се
искрено нада да ће сарадња са
Клубом историчара „Посавина“
и даље да се настави. Дејан
Ристић је напоменуо да „циљ
књиге Митови српске историје
није био да супротстави народну
традицију, легенде и мит, са
једне, и научну историографију,
са друге стране, већ да, прије
свега, укажемо на (не)историчност у појединим појавама за
које највећи дио наших грађана
истински вјерује да су утемељене
у чињеницама“. Додао је да су
слиједили поуку истакнутог
византолога проф. др Радивоја
Радића о томе да „историчари
пишу за оне који желе да знају,
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а публицисти за оне који желе
да вјерују“. Клуб историчара
„Посавина“, у сарадњи са Стваралачко-едукативним тимом из
Модриче, уручио је захвалницу
Дејану Ристићу због сарадње на
развоју културе и образовања на
простору Посавине.
Маја Видовић
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