RIJEČ UREDNIŠTVA
Dragi čitatelju/ice,
pred tobom je treći broj časopisa „Pleter“ Udruge studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ koja djeluje pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta
u Splitu. Objavljuju se radovi studenata povijesti sa sveučilišta iz cijele
regije, a u procesu recenzije tih radova sudjeluju profesori i stručnjaci
s institucija diljem Hrvatske. Upravo tim procesom recenzije nastojimo održati znanstveno-stručnu vrijednost časopisa na visokoj razini.
Potičemo i međusveučilišnu suradnju i nadamo se da će se odnosi izgrađeni tijekom izrade časopisa njegovati kako u daljnjem akademskom životu, tako i van njega.
Zašto je važna povijest, a zašto historiografija?
Prije svega, povijest je bila značajna odrednica pri formiranju modernih nacija – nacionalni identiteti su stvarani, među ostalim, na osnovi
povijesti i povijesnih pravica. Ne trebamo gledati van Hrvatske da za
to pronađemo dokaze. Danas život bez nacija ne možemo ni zamisliti
– povezuju ljude na ideološkoj i emocionalnoj razini, stvaraju osjećaj
zajedničkog identiteta i pripadnosti jednoj grupaciji. Na manjoj razini,
ostvaruje se kohezija na osnovi lokalne zajednice. Osjećamo povezanost
s poviješću svoga grada, svoga sela, svoga otoka. Na osobnoj razini često
smo definirani davnim događajima, a da toga nismo ni svjesni, događajima koji su u prošlosti utjecali na naše roditelje, bližnje i učitelje, a odgojem dio tih utjecaja prelazi na nas. Ovo su samo neke od odrednica zbog
kojih je povijest važna, što nam otkriva zašto je važna historiografija.
Cilj historiografije, prije svega, mora biti istina. Upravo zato je zadaća
povjesničara stalna (re)interpretacija povijesnih događaja, a ta revizija mora biti u skladu s povijesnom istinom i nikako u službi ideologije.
Inače se gubi slijed događaja i istina postaje iskrivljena kopija onoga što
se zapravo dogodilo. Dvadeseto je stoljeće uvelike pokazalo što može
biti posljedica takvih opasnih tendencija. Tu povjesničari ulaze u „igru“
i njihov je zadatak društvu ukazati na ono što se zapravo zbilo – njihov pristup mora biti objektivan, iskren i potaknut čistom znanstvenom
znatiželjom i ljubavlju. Kako je povijest neupitan dio velikih društvenih
rasprava, koje ujedno definira koliko i biva definirana istina, nadamo se
da će ovaj časopis postati platforma na kojoj će mladi studenti povijesti „tesati“ svoje historiografske vještine, kako uređivanjem, tako i pisanjem znanstvenih i stručnih radova o raznim relevantnim temama.
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Ovim putem zahvaljujemo Studentskom zboru Sveučilišta u Splitu
i Splitsko-dalmatinskoj županiji na financijskoj potpori, bez koje ovaj
časopis ne bi ugledao svjetlo dana. Posebne zahvale upućujemo i recenzentima, s Filozofskog fakulteta u Splitu: doc. dr. sc. Toniji Andrić,
doc. dr. sc. Ivanu Matijeviću, prof. dr. sc. Marku Trogrliću, prof. dr. sc.
Josipu Vrandečiću, dr. sc. Ani Torlak, doc. dr. sc. Ivani Čapeti Rakić, s
Filozofskog fakulteta u Zadru: doc. dr. sc. Zrinki Serventi, s Hrvatskih
studija u Zagrebu: prof. dr. sc. Stjepanu Ćosiću, s Filozofskog fakulteta
u Zagrebu: izv. prof. dr. sc. Hrvoju Gračaninu, s Filozofskog fakulteta u
Osijeku: mag. hist. Luki Pejiću i dr. sc. Krešimiru Bušiću te s Instituta
za povijest u Zagrebu: dr. sc. Zdravki Jelaski Marijan, dr. sc. Stjepanu
Matkoviću, dr. sc. Vlasti Švoger, dr. sc. Lidiji Benčetić i dr. sc. Martini
Grahek Ravančić. Posebne zahvale i Konzervatorskom odjelu u Splitu
za fotografiju koja krasi našu naslovnicu. Na kraju, zahvale uredništvu
časopisa – Vani Jurković, Magdaleni Vuković, Anamariji Bašić, Marinu
Kumiru, Toniju Dukiću i Luki Markoviću. Želimo zahvaliti i autorima
radova objavljenih u časopisu.
Planiramo nastaviti ove suradnje i proširiti ih u idućem broju časopisa. U ovom broju svakako pogledajte i dio o djelovanju naše Udruge,
čiji je cilj prije svega popularizacija povijesti i historiografske djelatnosti. Možda Vas potakne da posjetite neko naše predavanje ili nam
se pridružite na neki drugi način. Do idućeg broja, sjetite se važnosti
povijesti. Danas, kada se društvene koncepcije i hijerarhije konstantno
izmjenjuju, kada je sloboda govora u nekim dijelovima svijeta ugrožena i kada su društveno-humanističke znanosti zanemarene i podređene nekim ciljevima, imajte na umu besmrtne riječi mudrog Cicera:
Historia magistra vitae est!
Luka Ursić, glavni urednik
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