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Видосава СТОЈАНЧЕВИЋ 

ВАЛТАЗАР БОГИШИЋ О МЕТОДИ ПРОУЧАВАЊА 
ПОРОДИЦE, БРАКА И СРОДНИЧКИХ ОДНОСА 

У НАШЕМ НАРОДУ ∗ 

Предмет рада усмерен  је ка досада недовољно осветљеним резултатима Богиши 
ћеве  оријентације  ка  изграђивању  почетних методолошких  концепција  и  теоријских 
основа непосредним проучавањима основних форми друштвеног живота у нашем на 
роду.  са овог гледишта је сагледана  Богишићева  личност и његов инвентиван науч 
ноистраживачки интерес  у проучавању установа и феномена ове врсте  у  специфич 
ним животним условима балканског подручја. На основу документације из Богишиће 
ва архива у Цавтату, аутентичних личних Богишићевих записа, излагања су обухвати 
ла у три одељка основне проблеме методолошкотеоријске концепције проучавања по 
родице, брака и сродничких односа. 

Кључне речи: Валтазар Богишић, породица, брак, сроднички односи. 

О значају Богишићевог научног дела у области обичајног права, социологије и 
етнологије доста је расправљано у нашој старијој и новијој литератури. 1 Од посеб 
ног значаја су за етнолошка проучавања Богишићеве теоријскометодолошке сту 
дије о породици и сродничким односима у нашем народу, са историјскоправног и 

∗ Рад из заоставштине Видосаве Стојанчевић, саопштен на научном скупу "150годишњицa рођења 
Валтазара Богишића", који  је одржан у Српској академији наука и уметности од 20. до 22. децембра 
1984. године. 

1 Н.Дучић, Поводом Црногорског Грађанског Законика. Неколико речи о начелима и методу усвоје 
ном при изради (на француском), Париз 1888; на срп. Бранич 1888, Београд; I. Strohal, Dr Baltazar Bogišić, 
Ljetopis JAZU  23; К. Kadlec, Dr Baltazar Bogišić, Часопис Muzeja Kor, Česk, 1903; М.Костренчић, Др Вал 
тазар Богишић, Народна Енциклопедија Српскохрватскословеначка I књ. 236238; Б.Чиплић, У спомен 
стогодишњице  рођења  Валтазара  Богишића,  Гласник  Етнографског  музеја  у  Београду.  Т.  IX,  Београд 
1934,  123126;  А.Ђорђевић,  Богишићев  Општи  имовински  законик,  Бранич  Год.  II; М.Веснић,  Општи 
имовински законик В. Богишића, Годишњица Николе Чупића XII, Београд 1891; Др Валтазар Богишић, 
Споменица 30годишњице Богишићеве смрти, Дубровник 1938; Л.Бакотић, Предавање (О В. Богишићу; 
Библиографија дјела Др В. Богишића; Богишићеви аутобиографски концепти). Аутобиографија (о Боги 
шићевом методу, 1035); прештампано из календара Дубровник за год. 1900, 1901, 1902; V. Mošin, Izvještaj 
о radu na uređenju Bogišićeva arhiva u Cavtatu, Ljetopis JAZU књ. 59, Загреб 1954; Н.С. Мартиновић, Валта 
зар  Богишић  књ.  II  Упитник  анкете  за  описивање  правних  обичаја  Црногораца.  Цетиње  1964,  34,  5. 
(Упор. M. Benc, Metoda B. Bogišića na prikupljanju građe o društvenim pojavama, Zbornik za narodni žiot obi 
čaje књ. 45, JAZU, Загреб 1971, 97, где се каже да "за сада" нису пронађени и објављени Богишићеви ру 
кописи  упитника  рађених  у Црној  Гори  1873); В.Новак, Валтазар  Богишић  и Фрањо  Рачки, Преписка 
18661893 (Уводна студија, 3111.), 6, 7; А.Миљковић, О Валтазару Богишићу, његовој личности и њего 
вом делу  у  области  проучавања неписаног народног  права. Гласник Етнографског  института Српске 
академија наука и уметности XXV, Београд 1976, 100, 104.
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социоисторијског аспекта, чију су основу чинили елементи наше народне тради 
ционалне  друштвене  културе. У  неким од  својих познатих расправа Богишић  је 
посебно  истакао  улогу  етнографије,  у његово  време  већ формиране  као посебне 
научне дисциплине, али не у смислу тада усвојеног правца у "класификацији чо 
века по физичким знацима његова тела, саставу језика", него и већ започетог про 
учавања "у обсежну размеру и облика човечијега живљења и друштва". Богишић 
је сматрао да, у његово време, "та млада научна струка још је веома далеко од са 
вршенства",  ако  се  упореди  у  исто  време  са  веома  развијеном  граном  народне 
књижевности,  "коју  су  унапредили  знатни људи"  (као што  су  били  Јакоб  Грим, 
Тејлор, Милер, Пешељ и други), а присталице "немачке школе", од којих  је био 
подстакнут и Вук Караџић, са низом других наших познатих истраживача и саку 
пљачанашегнародног духовног стваралаштва. Богишић јетакођеуочиода се уетно 
графији његовог времена још одражавају почетне фазе њеног развоја, у којима је 
имао "превагукуриозитет појава", док "систематичног изучења", а нарочито "описи 
вања друштвеноправних појава и одлика" уњој тада још увек није било. У овом по 
гледу Богишић је био следбеник тада познатог научника Бастијана, чије је "научно 
правило" било: "да и они појави удруштвеном животукоји се чине најништавији, те 
се опажају у народа најниже стојећих на лествици културе, могу у науци имати 
огромно значење" –штосу касније у свом раду "занемарили" његови следбеници. 2 

Следећи  углавном  немачке  историчаре  права,  етнографе  и  социологе,  (међу 
којима посебно немачке правникетеоретичаре – Савињија и Пухту), 3  не занема 
рујући резултате на пољу истраживања и сакупљања наше народне књижевности, 
Богишић  је  покушао,  још  у  својим почетним  студијама,  да  у  области  етнограф 
ских проучавања друштвеноправних појава, постави три основна правца у систе 
матском проучавању и методском поступку: " 1. Народни језик; 2. Народни појмо 
ви човека к невидљивим бићима и силама; 3. а најпосле и народно право." У ово 
ме  се,  несумњиво,  одражавао  Богишићев метод  комлексног,  интердисциплинар 
ног истраживачког приступа (лингвистичког, психоаналитичког и правноисториј 
ског). За предложена "прва два правца", Богишић је сматрао да се могу применити 
у проучавањима наших народних обичаја уопште, "који још данас живе у народу", 
док за "трећи правац" сматрао је да се могу проучавати обичаји "и у пређашњим" 
временима, из писаних извора и усмених народних предања, и "у садашњем" на 
родном животу, што иначе  у неким  западноевропским  земљама у  то  време није 
било  могуће  истраживати,  јер  су  оне  биле  већ  одавно  ишчезле  из  свакодневног 
живота њихових становника. 4 

У даљем развијању методе својих истраживања Богишић је закључио да је "за 
све научнике који се баве изучавањима човека удруштву", неопходан правни, соци 
олошки, економски, етнографски, језички и културноисторијски приступ, а посеб 
но, каодопунска документација, и "статистика, која игра важнуулогумеђудруштве 
нодржавним наукама", посебно "у правним односима и фактима". 5 Главни предмет 

2  В.   Б о гишић , О  значају  правних  обичаја. Правни  чланци  и  расправе,  Библиотека  за  правне  и 
друштвене науке 23, Књига прва, Београд 1927, 10, 11. 

3  B.   Bogi ši ć , Zbornik  sadašnjih pravnih običaja u  južnih Slavena, JAZU,  Загреб 1874,  (Предговор) 
XXIXXXXVI; O značaju pravnih običaja, Pravni članci, 14, 15, 16. 

4 B.  Bogi š i ć , O značaju pravnih običaja, 11. 
5 Исто 4449. Упор. Метод и систем кодификације имовинског права у Црној Гори, Приредио Т . 

Никчевић , САНУ Посeбна. издања књ. CDIX. Одeељење друштвених наука књ. 60, Београд 1967.
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Богишићевих методолошкотеоријских расправа од самог почетка представљао је 
проблемодноса државног законодавства и"простонародног, неписаног права", коме 
је приступиоаналитичкомметодом интердисциплинарних, сложених истраживања. 
Уњима је обухватионашнарод уоквирувелике словенске етничке и културне зајед 
нице. Први Богишићев научни прилог ове врсте, који он скромно назива "прво дјел 
це", објављено је и на руском, под насловом "Правни обичаји уСловена", у којима је 
наш народ обухваћен у заједници јужних Словена. 6 У Богишићевом познатом "На 
путку" ("за сабирање правних обичаја Словена, особито јужних"), 7 и у касније из 
датом "Зборнику садашњих правних обичаја у јужних Словена", 8  као широко по 
стављеној методи анкетних, непосредних истраживања у народу, Богишић је ана 
лизирао, као основни проблем, односе неписаног народног права и законодавства 
у нашем народу, као дêлу балканске словенске заједнице, која је прошла кроз спе 
цифичне историјскополитичке и културне развојне фазе у прошлости. 9 

У решавању проблема односа неписаног, народног, и државног законодавства, 
Богишић је пошао од породице и сродничких односа, како би утврдио да "међу та 
два живља не господује баш најбоља хармонија". 10 Своја гледишта о томе Боги 
шић  је  научно  формулисао  у  расправи  "О  положају  породице  и  насљедства  у 
правној системи", и "О инокоштини у сеоској породици Срба и Хрвата", износећи 
опште методолошке закључке, и посебне, научноистраживачке, практичне резул 
тате, као основе за његове расправе. 

I 

У даљим излагањима нећемо се задржавати на познатим објављеним критикама 
Богишићевог правноисторијског приступа проучавању наших народних породич 
них обичаја и сродичких односа. Предмет наших излагања усмерен је према посеб 
ном питању, до сада иначе ретко и недовољно осветљеном у литератури, које се од 
носи на Богишићевуоријентацијуи начин на који је изграђивао од почетка свој ме 
тод истраживања и  сагледавања  свакодневних појава и  ситуација  у  породичном 
животу, по неписаним правилима понашања и међусобних односа, која су се у на 
шем народу преносила од старине са колена на колено. Са друге стране, покуша 
ћемо да сагледамо личност Богишића, у смислу схватања оног тренутка и начина 
практичног Богишићевог рада на изграђивању сопственог научноистраживачког 
и  методолошког  приступа  овој  проблематици,  када  он  улази  у  тај  самосвојни, 
"простонародни" живот у оквиру породичних и сеоских заједница, у процесу њи 
хових уклапања у административне и законодавнодржавне одредбе. У овим Боги 
шићевим научним оријентацијама били су од значаја његови лични, широко успо 
стављени контакти са  угледним стручњацима савременицима "Словенског  Југа", 
као што су били Вук Караџић, Огњеслав Утјешиновић, М. Ђ. Милићевић, Јовић и 
други, познати сарадницина сакупљањуграђе заБогишићев "Зборник обичаја". 

6 B.  Bogi š i ć , Pravni običaji u Slovena, Zagreb 1867; М .  B enc, нав. дело, 9495. 
7 B.   Bogi ši ć , naputak za opisivanje pravnijeh običaja koji živu u narodu, Беч 1867, М .   B enc , нав. 

дело, 95, 97; Н. С. Мартиновић, нав. дело, 2. 
8 B.  Bogi š i ć , Zbornik sadašnjih pravnih običaja, XLVIII. 
9 B.  Bogi š i ć , O značaju pravnih običaja, 4, 5, 13, 20. 
10 Исто, 1.
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За проучавањеипраћењеБогишићевихпрвихпочетака на стварањунаучнемето 
де проучавања породице, сродничких односа и брака у нашем народу, веома су зна 
чајни и инструктивнињегови наобјављени архивски записи (у фонду Богишићевог 
архива у Цавтату, припојеном архиву у Дубровнику), 11 из 1878, 1892, 1897 и 1903. 
године, који су настали после објављивања његових "Напутака" и "Зборника". 

У својој објављеној "Библиографији радова" (рукописних и штампаних), Боги 
шић изакључкукаже: "све радњекоје досада средих... нијесунего "прологомена" то 
га што би се на основи већ сабраних материјала и искуства могло још урадити". По 
његовоммишљењу, то су све били "само мањи, узгредни списи... који се тичуисто 
рије, литературеи етнографије". 12 Из овога бисемогловећ предпоставитида јеБоги 
шић имаонамеруда посебно научно обрадиипубликује посебнурасправуопороди 
ци и браку у нашем народу, њеним типовима, сродничкој структури и терминологи 
ји, о наследном породичном обичајном праву. Свакако да се тада није задовољио са 
мо оним што је обухватио у свом "Зборнику" правних обичаја и у посебно објавље 
ној студији "О положају породице и насљедства у правној системи" 13 где је ове про 
блеме обухватио уопштим оквирима породичног обичајног права у нашем народу. 

У овим својим наговештеним намерама био је стално ометан "радњама посве 
друге врсте", које су му "наложене биле на основи његовог службеног положаја и 
особитих околности". Отуда је био присиљен да на својим службеним путовањима, 
при крају свог научног рада и живота, боравећи у западној Европи, отпочне да води 
"Дневник", као подсетник за главне проблеме и питања о теоријскометодолошкој 
концепцији проучавања породице, брака и сродничких односа у нашем народу. Пр 
ви од својих "Дневника" започео је уПаризу, "на други данУскрса 18. априла) 1892. 
године. Започињући овај дневник, Богишић наводи да је "одлучио да одмах отпочне 
радити на фамилији", управо онај посао од кога су га "нешто приправне радње, не 
што свакојаке беспослице" одвлачиле, а који је у основи за њега представљао "жи 
вотну храну". 14 Размишљајући о постављеним проблемима, Богишић је у овом "па 
риском дневнику" навеода је прикупиодоста "доприноса из којих ће црпсти" основ 
не методолошке поставке, а  у којима управо грађа за проучавање фамилије није 
мала, "није баш ситна", па отуда закључује да му предстоји доста тежак посао. 

За проучавање породице у нашем народу, Богишић овде наводи да "треба време 
на дуга, и радње многе". Зато је одлучио да, у постојећим условима својих бројних 
службенихобавеза, радна овомпослу"одсада будерадња свакдања", односно систе 
матска и темељна. Образлажући избор проблема породице, као главног предмета 
проучавања, Богишић наводи даље да то чини затошто је то "радња главнија и тежа, 
јер има много различитих изгледа", а посебно зато што је "с њом спојено и насљед 
ство", као и сроднички систем и сроднички односи у народном обичајном животу 
на подручју "словенског југа". 

Да би пришао овом послу Богишић је морао најпре да овај проблем проучи у 
литератури  о  западноевропским  народима  и  компаративним  поступком  скицира 
основне  теоријскометодолошке  основе  за  проучавање  ових  појава  у  нашем  на 

11 Богишићев архив и библиотека у Цавтату, (истраживања сам вршила у јулу 1970.), Кут. XVIII/!, 
XXV, XIX. 

12 Споменица В. Богишића, 51. 
13 В.   Бо гишић, О положају породице и насљедства у правној системи. Пос. отисак из "Правни 

ка" за 1892, 1893. год. Београд, 1893; Н .  С .  Ма рти новић , нав. дело, 4, 5. 
14 Богишићев архив у Цавтату, Кут. XXV/4ф, XXV/ и ("Белешке" ("Notes") св. II, 16, 7.)
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родном животу. Као главна питања Богишић поставља једноставним, језгровитим 
реченицама: "...Како урадити радњу, како ли ју вршити?" Из даљих излагања сво 
јих замисли у наведеном "Дневнику", које  је свакодневно неко време уредно на 
стављао, грабећи од ограниченог слободног времена за овај посао, види се како је 
једноставним речима, на себи својствен начин, јасно класификовао основне теме: 

"1. Што се тиче правца, треба слиједити онако како слиједе у географији: изу 
чити најприје радње које су ближе нас, па тек кад је то готово, ићи подаље или ви 
ше, и изучавати материјале и форме прошлих времена." 

2. Али од данашњих форми треба за почетак изабрати такође оне које су ближе 
нас и којима се лакше може оно изучити и допунити; дакле, најпре данашњу фа 
милију српскохрватску, а унутар ових граница треба такође изабрати што је дакле 
боље, лакше и тачније, а то је свакако Херцеговина са Босном и са Црном Гором, 
а узети и Конавли, која су нам тако близу". 

Ако бисмо пошли само од  ове прве две тачке  у Богишићевој почетној скици 
постављеног  теоријскометодолошког  приступа  проучавању  породице  у  нашем 
народу, као етнографског и обичајноправног феномена, одмах се може уочити да 
је Богишић, супротно оријентисању ка немачкој правноисторијској методи у дру 
гим проблемима нашег обичајног права, овде од почетка усмерен према францу 
ској социоетнографској методској концепцији и анализи феномена породице: ка 
тзв. "екстензивној, или хоризонталној" анкети, елементарним и систематским из 
двајањем просторног и културног "модела"; са друге стране, и систематској гло 
балној,  или  "вертикалној"  анализи,  са  гледишта  одређеног,  "репрезентативног" 
модела  једне, или више друштвених заједница и група  (језичких, етничких, кул 
турних). У погледу психосоматске перспективе, Богишић у свом плану методоло 
шког  поступка  такође  усваја  француску  школу  (етнолошку,  социокултурну  и 
историјскоправну методу), која подразумева поступак информације и опсерваци 
је. 15 С тим што код Богишића опсервације обухватају односе и манифестације као 
контролисане функције,  које  су  одређене  обичајним  законима и практичним по 
требама породичних група у оквиру сеоских заједница, док су информације огра 
ничене на социоисторијску перспективу посматраних феномена, на принципу ин 
дивидуалних монографских истраживања. У свом приступу практичног истражи 
вачког поступка Богишић врши избор објекта истраживања у просторном, етнич 
ком и  географском диференцирању и њиховом интегрисању,  како  се  то  види из 
наведене тачке 12 његове "скице" за методолошки приступ проучавању породице 
у  нашем  народу.  Он  врши  лоцирање,  компаративне  анализе  у  етничким  среди 
шним целинама и културне  утицаје који  у њима раслојавају традиционалне бал 
канске и јужнословенске компоненте. 

Ове  почетке  Богишићеве  концепције  методолошкотеоријског  приступа  про 
блемима породице и сродничких односа у нашем народу потпуније су разрађени у 
следећим тачкама изложеног плана у поменутом "Дневнику": 

"3. Један од наших главних циљева јест означити неколицину типова фамили 
је, или наћи у њој универзалне и разнолике елементе. Како се до типа најсигурни 
је може доћи биљежећи појаве, онда је лашње кад се означи неки предјел истра 

15  Упор. М. К острен чић,  нав.  дело,  236,  237; М. Б енц ,  нав.  дело,  102,  104;  Богишићев  архив 
Кут. XXV/4 а  (библиографија француских аутора, француских стручних социолошких и правних часо 
писа); КXXV/4ф.
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живању, који већ у српском типу представља неки морбиднији или свој надтип, а 
то ће управо бити фамилија сеоска у означени(м) горе предјели". 

"4. Биљежећи поједине појаве унутар поједини(х) типови, а најприје у потпу 
ном типу херцеговачкоцрногорском, треба пазити и биљежити и оне сличне поја 
ве и неке стране у којима је појава; тако да се тим приправљају материјали и ору 
дија за појаве а можда и законе неке друге врсти. Треба дакле осматрање, диспо 
зиције, правила, које већ буде за забиљежити и то овијем (редом): а)  је ли појав 
правило тј. опће, или је више локално или разноличито. Узрок (тому)... б) је ли се 
у посљедње вријеме у чему измијенило и којом угодом? ц) Иако је добро од прве 
забиљежити појав и описати га, али ондје гдје може бити без дангубе, треба дода 
ти и узрок појаву, уколико је познат (зашто и одаклен односне форме, различите 
старије форме промјењене и тд.). 

"5. Мени није сад до тога да сабирам материјале о стварима које су већ позна 
те, него треба да моја радња систематично разради грађу, а осим тога да истражи 
и забиљежи што још фали да слика буде потпуна. Тако се неће више понављати 
питања о свему што знамо и што не знамо, него ће се тражити одговори само за 
последње. Ово  је  једна од најглавнијих и позамашнијих сврха ове радње. Ова се 
постулата могу у течају радње и попунити, за сада је добро." 

Овим  је  Богишић  јасно  разграничио  свој  циљ  "радње":  са  сакупљачког  рада 
треба прећи на систематизацију појава, а потом издвојити оне које представљају 
"архетип", и проучити законитости њиховог постанка, развојне фазе и трансфор 
мације. У даљем концепту Богишић је разрадио план за анализу стручне литерату 
ре о "субтипу" породице црногорскохерцеговачке (где углавном полази од грађе 
у свом "Зборнику",  записима Вука Врчевића и прикупљене архивске документа 
ције у својој збирци о Црној Гори), о чему је већ разрадио и технику систематске 
обраде прикупљене грађе: "Из ових ће се извора правити краћи исписи на посеб 
ним цедуљама. "Фише" су врло згодне за ову радњу, јер како ће се течајем радње 
многе ствари мијешати према ономе што ми се у прво покаже да је боље, фише је 
лако замјењивати новима". Такође је дао и детаље о томе како треба да се обради 
садржај фише, о чему каже: "На сваку ће фишу доћи а) натпис једном или двијема 
ријечима, којим се означује најближа категорија појавима илипојаве; б) на десноће 
се оставити на врхумјесто за вишукатегорију, ако се доцније нађе да треба; ц) затим 
долази инзерт што се краће може из дотичног извора. Ако је више извора који раз 
личито говоре, треба их укратко навести све. Послије сваког извотка додати стра 
ну извора. Ако  треба што провјерити и  сравнити,  допунити,  то  ће  се  чинити на 
другој страни. Исто тако кад један појав доведе на потребу знање нема ли и неки 
други појав, и то треба забиљежити на остражњој страни". 

Богишић је у свом плану проучавања породице у нашем народу обухватио не 
само  статички пресек њених форми и  типова  у  тренутку истраживања у  народу 
(анкетом, посредном и непосредном), или у већ прикупљеној грађи и литератури 
одређеног периода, него је посебно обратио пажњу на динамику њене трансфор 
мације  и  прилагођавања у појединим периодима и фазама народног живота. Он 
посебно наглашава да треба пратити "је ли у новије вријеме било промјене и које, 
што се може забиљежити или на задњој страни (фише) или каквим кратким зна 
ком на маргини према мјесту гдје је промјена забиљежена, тако да се на први поглед 
очима наметне". У овом нацрту техничке обраде података Богишић инсистира и на 
уношењуподатака о узрочности, квалитету и квантитету извршених промена у по
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родичном животу, облицима и типовима породице, "ако има узрок појаву". Он да 
ље упућује и на начин на који ће се бележити на фишама "отклони од опћега поја 
ва некога типа", о чему ће "уосталом показати практика што је боље и згодније". 

Осим техничке обраде исписа (фиша), као документације за студију, Богишић 
је разрадио и систематизацију "групе цедуља", према основним проблемима: "а) 
Велика  група  (цедуља)  црногорскохерцеговачке  грађе  може  бити  раздељена  на 
двије половине; у прву све правила и појави у фамилији; у друге све што се дије 
љења и насљеђа тиче. б) У једну особиту доћи ће оне са локалним отклонима. ц) 
Такође у особиту групу оне које требају допуне или исправке. Уосталом практика 
ће показати је ли ово групирање добро и треба ли још које особите групе. Свакако 
локални записи треба да дођу у особиту групу, (а и они особити какови извори као 
(из) имовинскога Закона, итд," На крају својих забележака о техничкој обради до 
кументације помоћу фиша, Богишић  је закључио да "на овај начин радња се ова 
може радити и на путу јер не треба много књига ни рукописа." 

Како се из овога можепретпоставити, уБогишићевој концепцији проучавања по 
јава изаконитости уразвојупородицеи сродничких односа унашемнароду, посебно 
у појединим фазама аналитичких студија (опште и специфично, затим, "осматра 
ње,  диспозиција,  правила")  запажа  се  управо,  приближавање  социокултуроло 
шком приступу. 

О утицају француске правноекономске и социоетнолошке методе на форми 
рање Богишићевих научних концепција у проучавању породице и сродства у на 
шем народу налазимо јасне формулације у његовој расправи "О положају породи 
це и насљедства у правној системи". Овде Богишић, као историчар права распра 
вља критички о односу немачке и француске методологије у проблемима генезе и 
развоја породице. Он од француских теоретичара усваја гледишта старијих ауто 
ра, који су се бавили тумачењима старих француских "и Паришких" градских ста 
тута, ("Contume"), "Кутим", у којима се "породичном и насљедном праву" посве 
ћивала посебна пажња, нарочито одредбама о француским сеоским породицама у 
вези са старатељством, правом уживања имања сопственика и штићеника, брачне 
имовине, и слично. (Аутори: Ж. Бушел, Ш. Ришбур и други). 16 

О томе Богишић говори у свом (напред поменутом) "Дневнику" који је водио у 
Паризу.  Као  узоре  својих  методолошких  и  теоријских  "постулата"  он  наводи 
француску  економску школу професора Лалеа, који се  бавио "економским начи 
ном живљења код народа и дао "формулар свеколиких типова фамилија" у Фран 
цуској. Богишић искрено казује да "не може да не уочи и његову систему, саста 
вљајући своју", јер је "његове лекције, које је у Паризу одржао 1896", био већ пу 
бликовао раније у француским социолошким часописима. Такође наводи да је ко 
ристио и расправе "о монографијама" француског социологаправника и економи 
сте Шартрона, до којих је дошао у време бављења у Француској, у неким францу 
ским часописима, као и расправе Жан Ла Вена, који се бавио проучавањем фами 
лије код Баска, које су му послужиле као компаративна литература за традицио 
налне облике породице у нашим крајевима. Богишић посебно наводи да је "кести 

16 Л. Ба коти ћ, Споменица, 116; В. Б о гишић, Архив Кут. XXВ/и; (Белешке" ("Notes") св. II, 7, 
8). Упор. В .   Б о гишић, О положају породице, 22, 23; В .   Б о гишић, О облику названом инокоштина 
у сеоској породици Срба и Хрвата, Правни чланци и расправе. Библиотека за правне и друштвене нау 
ке, Књ. прва, Београд 1927, 162; М.  К стрен чић, нав. дело, 237.
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онере" у монографским делима наведених аутора користио у својој концепцији за 
систематизацију, експозицију и закључке, у шеми ("свеопћој схеми"), којом је об 
ухватио "све типове фамилија српскословенских и несловенских". 

Као основне задатке у својој "опћој схеми" Богишић наводи следеће: "Треба изу 
чити најпре форму нaјпростије фамиље" и тада прећи на "сложбу" као што је за 
друга. Али, истовремено, као историчар права, не заборавља у томе и "синоптичку 
таблу" римског породичног права. Узгред је такође скицирао и низ "мисли о орга 
низацији племена", у вези са проучавањима породице и њених типова, не запоста 
вљајући "статику и динамику" у методи старе француске социоекономске школе. 

Своје забелешке у "Дневнику", које је водио у Паризу једно време, морао је да 
прекине због нових службених путовања, али их  је свуда носио за собом, пуних 
пет година. Наставио их је у Паризу поново тек 1897. године, на путу у "Џерси" 
(22. септембра), када је записао и прве мисли, после дуго времена, у којима је из 
нео своје утиске о упоређивању живота "породица фармера" посматрајући их "са 
острва", са животом наших сеоских породица. То  је код њега  још исте ноћи, на 
путу, подстакло нове инспирације у даљем разрађивању започетог концепта "оп 
ште  схеме", што  је  интимним,  искреним речима записао  у  свој  "Дневник":  "Но 
ћас... а можда  јуче, путујући, премишљах и о страни раздјела предмета којим се 
бавим... и ево шта засада могу забиљежити – али су, признајем, то још крупни на 
црти па и они доста небулозни. Као начело мислим да ако ће да у схему буде моћи 
унети све форме, сви типи, главни раздјели треба да су конкретни и доста општи, 
напр: Састав фамилије; Устрој  управе; Чија се држи земља и иметак кућни (нај 
прије: шта је имовина кућна?); Организација рада, подјела...по половима, по годи 
нама; Како се подмирују потребе кућана (а) материјалне, (б) моралне, (в) рекреа 
ција;  субординација  лична;  знакови  положаја  чланова;  особина  (мушких,  жен 
ских); откуда долази – трудом, случајно...; Дјеца у кући, њихово учење, ред; Пра 
во  извести  диобу: диоба кућна, разилажење на случај смрти, "међу живима"; На 
сљедстводок јекућа заједноипоштосераздијели".Али, на крају овогплана, критич 
ки се оправдава да је овакошироким захватом упроблемупородице зашаовећ "удо 
праве", па се због тога оријентисао даље на сродство и сродничке односе, сродничку 
структуру фамилије (муж, жена, деца, односи родитеља и деце, својта изван куће, 
свеза која остаје после деобе куће и "пријашњих" деоба). Није био задовољан ни 
овом скицом, за коју каже да "ни она не ваља", није потпуна ни систематска. 

Пошто му овај рад "није пошао за руком", Богишић је у својим даљим разми 
шљањима настојао,  "имајући у виду да схема буде така да...захвати све форме и 
типове фамилијарне, "да она буде оријентисана према следећим проблемима: "на 
опште појаве, т. ј. на оне које се у свакој фамилији налазе и без којих се не може 
бити; на партикуларне појаве које долазе од локалних или регионалних прилика; 
затим треба мислити на детаље. А најпосле на промене...". У "постскриптуму" ове 
забелешке Богишић је записао да у "схему" треба узети "најпре најпростију фами 
лију...па затим ићи ка сложенијим, да се види уколико треба раширити првобитни 
план...помјери одкривања нових општих елемената". 

Тринаест дана касније (25. септембра 1897) Богишић је наставио да "размишља 
путем" о основној "јединици изложења" (излагања) и дошао је до закључка да то бу 
ду излагања равномерније издељена на мање "либрове" (књиге), које ће "саме по се 
би" бити свака посебна "јединица" (целина). Али, одмах је поставио и питање чиме 
ове књиге"напунити?Јер, "осим сведенихматеријала иматеријала пређашњих, има
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ју јошдва извора грађе: неиздани акти уколико се тичусекција...издани... а осим тога 
– пословице... Затошто ја узимам ипословице какоизвор... Тоби семоглооправдати 
тиме да ја имам поглед на пословице посве друкчији него што је досада бивало..." 

Овим својим излагањима Богишић је допунио свој комплексни метод проуча 
вања породице, укључујући и анализу фолклорне грађе, што је први пут у овој вр 
сти проучавања породице примењено  у нашој  и  страној  етнолошкој  и  обичајно 
правној методолошкој пракси. 

II 

У поменутом наставку "Дневника", који је водио на својим путовањима после 
боравка у Паризу, Богишић је посебно обратио пажњу на неке своје идеје о поста 
вљању  методе  проучавања  сродства  и  сродничких  односа  у  нашем  народу,  на 
истим принципима као и у претходно изложеној концепцији о проучавању поро 
дице и њене типологије. Већ 27. септембра исте  (1897) године,  записао  је  у  свој 
"Дневник": "Било би добро, пошто имена својте сазнам, и у кући и из ван куће, ор 
ганизовати што скорије сабирање тијех имена у народу. Најпре у Српству, затим и 
у  другим  словенским  земљама,  и  најпосле  изван Словенства".  (Дакле,  и  овде  је 
његов приступ примењен методом индукције). Систематизацију  сродства овде  је 
вршио према социоправној методи (француске и немачке школе): он дели "крвну 
својту у двије групе, усходну и низходну лозу; затим, тазбину итд. Схема би се на 
правила "латински" за сваки одношај ... а затим набројати све једну за другом ри 
јечи које се находе у народу, с провинцијализмима, са ријечима узетим из туђих 
језика, итд ... па кад се искупи много, грађа се може раздијелити у систему..." Ов 
де  је  Богишић  посебно  образложио  своју  намеру  "да  направи  студију  старијих 
племићких фамилија  у Срба и Хрвата по местима. Као  компаративну и изворну 
литературу  за  ову  расправу навео  је Талоција,  "О пореклу  кнезова  горички".  За 
почетак рада на овим пословима Богишић је предвидео да треба најпре да извуче 
"само јуридичке елементе, историчким се не бавити, или посве сумарно, или упу 
тити читаоца на друга дјела." Сматрао је да за ова истраживања "треба прије свега 
проучити донекле генеалогију као помоћну струку историјских наука". 

Овим својим размишљањима о теоријскометодолошком приступу проучавања 
сродства, сродничке структуре и терминологије у нашем народу Богишић је први 
међу нашим научницима скренуо пажњу на потребу научноистраживачког рада и 
систематског проучавања сродства, као основе нашег народног друштвеног оби 
чајног живота, посебно породице и породичне структуре, и указао на развој генеа 
логије, као посебне  дисциплине  у  оквиру историјских наука  у тадашњим европ 
ским универзитетским и научним средиштима. У извршавању ових задатака Боги 
шић није могао да се ослони само на тада познату компаративну литературу и ме 
тоде западноевропских научника, пошто су постављени проблеми били специфич 
ни за наше етничко, и шире балканско подручје. Отуда је и Богишићев почетак ра 
да  на  методологији  у  овој  области  истраживања  наше  традиционалне  културе 
остао релативно ограниченији у односу на његову "опћу схему" о проучавању по 
родице и породичне структуре. Следећих година, углавном од 1897 до 1899. он је, 
упоредо  са  разрађивањем  методе  проучавања  наше  породице  и  њених  типова, 
знатно  продубљавао  и  проширивао  основне  дефиниције  и  поставке  о  установи 
сродства и традиционалног сродничког система код сеоског дела нашег становни
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штва, издвајајући у овом погледу наше урбане средине и урбани тип породице и 
сродничких веза. Овим проблемима Богишић  је могао да се темељније позабави 
тек после обављених службених обавеза око завршавања и допуна "Црногорског 
Законика", и припремања његовог другог издања. Напустивши положај министра 
правде  у Црној  Гори, Богишић  се  дефинитивно  вратио  у Париз,  где  је  наставио 
као "приватни научник" започете методолошке студије о породици и сродничком 
систему у нашем народу. Тада већ са широм истраживачком праксом и знатним 
проширивањем научних перспектива, Богишић је још на самом поласку за Париз, 
преко Ријеке, на пароброду "Леди", на коме је "возећи се испред албанској обали, 
недалеко Драча, у уторник 9. октобра 1899. ујутру", почео да записује своје одра 
није пропуштене (у "Дневнику") скице плана "организације рада око фамилије". 17 
У овим записима Богишић саопштава "да мисли да је ноћас начео главна начела" 
ових питања, која излаже овим редом: "Мишљах како да раздијелим предмет: по ап 
страктним генерализованим појмовима (диоба рада итд) или по класама људи који 
фамилију састављају". Даље размишља о проблемима примене оба методска прин 
ципа, оњиховом значају уистраживачкој пракси, укојима у основи он излаже исто 
ријскоеволуционистичке  правце  заступљене  у  његово  време  у  европским  дру 
штвеним наукама, према којима подела рада и подела друштва по класама узра 
ста, генерацијама, чини основу историјског развитка људског друштва. (Нпр. код 
Енгелса, о коме Богишић не саопштава да му је служио као извор у компаративној 
литератури, па се не би могло ни рећи да му је ова литература била приступна). 

На даљем путовању, на палуби брода, Богишић је наставиода разрађује практич 
ни део теренских истраживања иплан за систематизацијуприкупљене грађеиз лите 
ратуре и других писаних извора, њихову техничку обраду на "листовима, картица 
ма", разврстанимпремаформату, са техничкимсигнатурамаи упутствимазањихово 
коришћење. 

Нешто података о Богишићевом раду на методи сакупљања и проучавања гра 
ђе о сродству налази се и у посебно обележеној теми "Симболика и право", у не 
колико  питања  која  је  обрађивао,  највероватније,  у  вези  са  задругом  и  "племе 
ном", за које је издвојио и "премисе", на основу компаративне јужнословенске ли 
тературе. 18 Такве су нпр. белешке из Медаковићевих описа "Живота Црногораца" 
о "једењу соли и хлеба", као симбола побратимства и "близких другова"; из лите 
ратуре о словенским народима, записи о "адопцији", као облику "вештачког срод 
ства" (а према Вуковом "Рјечнику" и "Луд Славјански") где се врше симболичке 
радње (прометања кроз недра" усвојеног новорођеног или усвојеног малог детета 
код  Срба;  или  "пијења  воде  са  длана"  код  "понијемчених"  Словена,  приликом 
усвајања или братимљења. Уз ове исписе Богишић  је додавао своје коментаре  у 
низу  питања,  као  нпр:  код  адопције  поставља  (дописује)  своје  питање;  "А  како 
отац адоптира (усваја) дете кад матер нема?" Уз ово је записивао и народне називе 
за крвне сроднике и термине сродника према њиховом рангу у породици. Посебно 
је обележио обичај кумства, према записима и обичајима код Херцеговаца, које су 
му достављали његови информатори. Ови записи су свакако обухваћени и у њего 
вом "Зборнику обичаја", јер су датирани 1873. годином. 19 

17 Богишићев архив, Кут. XXV/4i ("Белешке" "Notes" св. II, 33). 
18 Исто, Кут. XVIII/9. 
19 Исто, Кут. XIX/10.
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III 

У проучавању брака и брачних обичаја у нашем народу Богишић је пошао од 
истих поставки, од којих је пошао у разрађивању свог методског приступа у проу 
чавању породице и породичне структуре у нашем народу. Као основа у проучава 
њу брака у народном обичајном животу послужила му је његова полазна и начел 
на поставка: "С једне стране (размишљајући о странама фамиље у главним поте 
зима...) све што показује као мање више постојане функције у установи, треба да 
се изложи у једној, и то главној групи; а са друге стране све што је више као спо 
радично, што има карактер епизода у животу куће, па та епизода би била баш у 
установи,  ипак  треба  да  се  изложи  у  особитој  групи или  групама". По његовом 
мишљењу, "у особите групе долазе: женидба, старатељство, крвне везе... И ово ће 
управ одговарати статици и динамици... Како је познато, до сада се фамиља почи 
њала вазда са женидбом. Тако се почињала доиста градити и јевропска фамиља ... 
али то је најограниченија емпирија ... Јер не узимамо него нашу фамиљу, са дру 
штвеног (социјалног) гледишта; она женидбом не постаје, него диобом. Дакле – 
"еурека"!" Како се може закључити, Богишић је у овом проблему имао сасвим су 
протан став од осталих европских научника и својих претходника истраживача и 
научника,  о  постанку  и  пореклу  европске  и  наше  (јужнословенске  и  балканске, 
словенске у ширем смислу) породице. Око овога Богишић је до краја живота во 
дио бројне полемике, а своје научне поставке о овим проблемима најбоље је изло 
жио у поменутој студији "О инокоштини". 20 У њој је расправљао и о диференци 
рањима породичних и брачних заједница у урбаним и руралним, ("сеоским") сре 
динама, водећи бројне расправе са критичарима који су оспоравали његове пола 
зне хипотезе о браку и породици у нашем народу. 

У својим првим скицама систематског проучавања брака у нашем народу, али 
само у оквиру "фамиље" као целине, Богишић је припремао и посебан упитник за 
сакупљање грађе о начину склапања брака у народу, са преко 60 питања, која се 
односе на обичаје: "обрученије" (са 13 питања); брак и живот "мужа и жене", од 
носи родитеља и деце  (са преко 40 питања); свадба и свадбени обред  (са око 70 
питања). У овој скици упитника о браку и "фамиљи" у нашем народу, Богишић је 
користио "словенску" литературу (изворе о породичном животу словенских наро 
да), посебно ону која се односи на Jужне Словене, већим делом из руске литерату 
ре, а делом из немачке и француске правне и етнографске литературе. Већи део 
питања преузео је из свог раније објављеног "Зборника обичаја", допуњавајући их 
новим питањима и подпитањима. 21 

У сачуваним записима, (који су делимично обухватали и раније објављену грађу 
уњеговом "Зборнику обичаја", а под ознаком "Симболика и право", он је унео и низ 
питања усвоју скицуплана методе истраживања породицеи брака, каошто сунпр. и 
ова: "прстен или сребрниили златниновац", каодар "проситеља" девојци узнак да је 
"испрошена"; или "јабука" коју шаље младић девојци као знак "да би се хтео њоме 
оженити". Такође је у симболичким радњама налазио архаичне елементе о обележа 

20 В.  Б о гишић , О облику названом инокоштина, 162. 
21 Богишићев архив, Кут. XXV/4i; ("Bелешке" ("Notes") св. II, 2027); Кут  XVIII/2 (испис на 73 ли 

ста); Кут. XIX/7 ("Правни обичаји", "Женидбени обичаји", одговори по "Напутку", од информатора из 
18781882. год.)
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вању брачног статуса: "одкинути комад жениних хаљина", или "перо од шамије на 
глави", или "рогаљ од скута", пред "судом" и народом – које је вршио муж јавно, 
значио  је раскид брачне везе,  "пуштања" жене, развод брака. Богишић  је у  овим 
записима навео грађу коју је користио (Вука Караџића, других сакупљача грађе о 
животу и обичајима Црногораца итд.) Посебно је навео да је систематизацију сим 
боличких обележја у склапању брака, као и раскидања брачне везе, извршио пре 
ма литератури  (страној) којом се служио у припремању свог "Зборника обичаја" 
(пре свега, према студији А. Ј. Михелсена). 22 У необјављеним записима 23  ("Обича 
ји херцеговачки") његових информатора има грађе о начину склапања брака. 

Богишић  је  објавио  посебну  студију на француском  језику  о  обичају  давања 
"брачног  новчића"  код  европских  народа,  са  компарацијама  из  наших  народних 
обичаја (1901. године). 24 С обзиром да је у архивској грађи сачуван концепт Боги 
шићевог рукописа ове студије на нашем језику, то ће бити од користи да се задр 
жимо на краћем коментару ове студије, која је, иначе на француском језику мање 
приступачна ширем кругу стручњака и сакупљача грађе ове врсте. 

На почетку концепта ове Богишићеве расправе, коју бележи као "брошурицу" 
(на 12 листа), под насловом "Брачни новац", стоји ознака "Сирвивали", (Surviva 
les) ("само не правни обичаји", "usages"). 25 У уводном делу концепта Богишић рас 
правља о појави овог термина у литератури: "Већ је десетак и више година да се 
ова ријеч појавила као теоретичка у научним радњама. Први се, ако се не варам, 
њоме послужио Лебок (Lebock), а послије њега, барем у пријеводима његовог дје 
ла, налазимо је у Француза у форми "сирвивала" ("survivales"), у Нијемаца прозва 
на "иберлебш" ("überlebsch"), а у Руса "преживленије" названа. Ми бисмо могли – 
док  се  згоднија  ријеч нађе  ...  казати  ...  као  добру –  "преживак" или  "надживак". 
Него, погледајмо најприје што та ријеч значи  ...  "Сирвивал" по Лебоку  је обичај 
кому није разлога у садањим потребама, него се обрео ту по навици још од онога 
времена кад је још имао резон и смисао његов опстанак; дакле, обичај или обред 
који је надживио то што му је чинило да постане. Очевидна је дакле огромна ври 
једност таких споменика за историју правних установа и уредаба ... за које нам не 
остаде писаних ни других извора". Богишић је, како се види, обичај под страним 
називом, покушао да, компаративним анализама у нашој етнографској терминоло 
гији, систематизује као обичај "брачног новца" у архаичне историјскоправне ка 
тегорије,  а  тиме  да  постави  проблем  генезе  овог  обичаја  не  само  код  западное 
вропских, него и код словенских народа, посебно код Јужних Словена. 

О самом проблему и оквирима ове своје расправе, Богишић је у почетку увода 
одредио основне компоненте: "У овоме чланку уосталом ни не можемо се упусти 
ти у показивање како би требало организовати ову струку извора; сврха је чланку 
врло скромна: ми ћемо само примјером узбраним из свадбених надживака – најбо 
гатијој гомили за васпостављање установа фамилијарног живота – показати како 
најочигледније примјере занемарују, а како би могуће било констатовати их, и од 
које би користи био за васпостављање института којег се тиче. Ми узимљемо на 
влаш тај примјер из француског живота гдје су ... из историје домаћег права обра 

22 Богишићев Архив Кут. XVIII/9. 
23 Исто, Кут. XIX/10 (из грађе за "Зборник сад. правних обичаја), под 4)  Спросидба"; и "Хоће да 

путују сватови"; под 10) Сватови турски. 
24 Богишићев aрхив, Кут. XIX/14, "Брачни новац" ("Сирвивали"). 
25 Исто.
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ђени колико игде другде, уколико то допушта рутина народа који влада у цијелој 
Европи у томе предмету. То ће нам показати прије ријешити ... и увјерити нас да 
ми у тој, као и  у многој другој струци, треба да сами израдимо методу,  јер што 
влада у тако званим напреднијим земљама, неће нам од велике користи бити..." 

Ово несумњиво најбоље показује Богишићев начин разрађивања сопственог ме 
тода упроучавањима основних облика породичногживота унашем народу, у специ 
фичним историјскополитичким икултурним условимањеговог развитка. Онупрви 
план постављаметодскиприступпроучавања архаичнихформи склапања брака (као 
што је брак куповином или откупом невесте, распрострањен у нашем народу, у се 
оским срединама, за разлику од сличних обичаја у европским урбаним друштви 
ма). У расправи о "брачном новцу", који је у нашем народу познат и као "даровни 
пенези", "даровни новци", који се дају невести или вереници уз одређене обреде и 
ритуале који прате свадбене обичаје, Богишић анализира историјскоправне осно 
ве овог "сирвивала": у различитим европским културама, почев од подручја Фран 
цуске, до словенских, посебно јужнословенских области; у оквиру државног, цр 
квеног и традиционалног, неписаног народног "закона"; у оквиру оснивања и жи 
вота породичних заједница, у различитим условима европске цивилизације, и кул 
турног развоја словенских заједница, посебно на балканском подручју. 

IV 

У краћим излагањима покушали смо да осветлимо прве Богишићеве оријентаци 
је у теоријскометодолошкомприступупроучавањапородице, сродства ибрака уна 
шем народу. На томе је послу у основи представљао једног од пионира у области не 
само историје права, него посебно етнологије, као научне дисциплине, дајући јој 
овим, у условима свога времена, један виши, европски научни ниво. Овде основу 
представљају за наша разматрања досада мање познати или уопште непознати руко 
писи из необјављене Богишићеве заоставштине. "Дневник", који смо узели као по 
четну документацију о Богишићевим првим покушајима систематског изграђивања 
сопствене методе, Богишић је управо започео као увод у један од највећих својих на 
учних подухвата, који ће дати основе за развој етнолошке теоријскометодолошке 
праксе почетком нашега века. Овим Богишићевим приступом после познате уводне 
студије уњеговом "Зборнику", као и у низуњегових расправа о породици, породич 
ној структури и типологији, сродству и сродничкој терминологији, у нашој етноло 
гији су постављене основе научног теоретскометодолошког рада. То се догодило у 
време када је етнографија тек настајала каопосебна научна дисциплина у европским 
универзитетским центрима. Оцењујући вредност Богишићевог дела,М. Костренчић 
је истакао да је "ради нових путева и погледа, којима је Богишић усвом радупошао, 
обратио цео културни свет пажњу" према тој науци и њеном "аутору који се тиме 
знатно издигао изнад своје културне средине". 26 

Излагањем своје научне концепције Богишић је отишао даље од свог ранијег ан 
кетног метода у непосредним теренским истраживањима ове врсте проблема у на 
шој традиционалној култури. На тај начин Богишић је дао још један нов и значајан 
допринос првим почецима стварања наше научне теорије и методе у проучавању 
историјскоправних, социоетнолошких проблема, залазећи дубоко у питања о раз 

26 М. Кострен чић, нав. дело, 237.
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воју и вредностима наше културне баштине. Осим тога Богишић је један од првих 
наших научника који је разрадио и стручни систем обраде и класификације етно 
графске грађе, "обичаја који јошживе у нашем народу". Тиме је ударио и темеље са 
времене југословенске етнолошкедокументације опородици, сродствуи бракууна 
шем народу, приближившина тај начин југословенску етнологију европској етноло 
шкој науци. Одпосебног су значаја Богишићеви покушаји да уведе нов систем урас 
пореду садржаја и експозиције етнографске грађе, у чему је успео да ослободи нашу 
етнографијунепрактичних класицистичких садржаја тадашње европскешколе. 

У нашим излагањима смо покушали да у први план ставимо скице Богишићевих 
теоријскометодолошких истраживања увидуњегових непосредних размишљања и 
коментарисања сопствених почетних идеја уњеговој "радњи". Тиме се истиче посе 
бан значај аутентичних архивских докумената којима су поткрепљене Богишићеве 
идеје и њихов допринос у постављањуи развијањуметоде истраживања у етнологи 
ји, и јошшире, уобласти друштвених наука код нас крајем 19. и почетком 20. века. 

Овде изложенимањепознати, а добрим делом досада непознатиБогишићеви за 
писи и белешке, као скицеиподсетници зањеговемагистралне расправе и целокуп 
но научно стваралаштво, треба да унесу више светла у живот и рад овог југосло 
венског великог научника, и да употпуне општу оцену о вредности његове лично 
сти и његовог научног дела којим је нашу етнологију увео у свет европске науке. 
Из анализираних архивских извора најбоље се може схватити актуелност Богиши 
ћеве научне методе како у етнологији тако и уопште у области друштвених наука, 
са  гледишта  увођења  комплексне,  интердисциплинарне научноистраживачке ме 
тоде, као и савремених научних принципа структуралне анализе и примене "мето 
де узорака", модела традиционалних културних форми, по чему је Богишићево де 
ло надживело и превазишло самог ствараоце и његово време. На основу аутентич 
них Богишићевих  записа  у  основи  се потврђује  висока вредност његовог инвен 
тивног и стваралачког духа, по чему је он несумњиво био "прокрчитељ новој на 
учној грани код Југословена, без икаквог узора и примера који би ... могао да му 
ма у чему помогне, било методски, било постигнутим резултатима". 27 

Vidosava STOJANČEVIĆ 

VALTAZAR BOGIŠIĆ ABOUT THE METHOD OF RESEARCHING OUR 
NATION’S FAMILY, MARRIAGE AND RELATIVES’ RELATIONS 

The  topic  of  this  manuscript  is  directed  to  insufficiently  given  results  of  orientation  of 
Bogišić.  His  orientation  was  building  basic  methodological  conceptions  and  theoretical 
foundations by direct research of basic forms of social life of our people. This was the point from 
which  both  the  personality  of  Bogišić  was  analysed  and  his  inventive  scientific  –  researching 
interest  in  studying  institutions  and  phenomena  of  this  kind  in  specific  life  conditions  of  the 
Balkans. According to documentation of the archive of Bogišić in Cavtat, authentic and personal 
writings  of  Bogišić,  exposures  had  three  parts.  These  parts  dealt  with  basic  issues  of 
methodologically theoretical conception of family, marriage and relatives' relations. 

27 В.  Н овак , нав. дело, 6.


