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ТРА ГОМ БО ГИ ЊЕ КЛИО

Пут до ку мен та, при ре ди ли Зо ран Сте ва но вић и Ве сна Ба шић, Ар хив 
Вој во ди не, Но ви Сад 2016 

Књи га о ко јој го во ри мо је, и по свом ме ри ту му и по сво јој ме то до
ло ги ји, не сва ки да шње узор на. Оно што пре ва зи ла зи и те ви со ке стан дар
де је – ње на опре ма. Ру ко во ђе на нај од не го ва ни јим ме ри ли ма ди зај на, 
по ста ла је из раз по што ва ња пре ма на слов ном до ку мен ту, ко ме се до де
љу је ста тус чу да. Бај ка о ње му је за ни мљи ва, ле па и пле ме ни та, са јед но
став ним а дра го це ним на у ком: не ва ља би ти слеп код очи ју. Ко ли ко је 
са мо „нео тво ре них” да ро ва на до хват на ших ру ку. Али бај ка нас учи да 
увек до ђе час от кри ћа пу не исти не, ка да се от кљу ча и нај мрач ни ја со ба, 
от кло пи и нај ду бља шкри ња...

При ре ђи ва чи ове књи ге, ба шти ни ци љу ба ви и пре ма књи зи и пре
ма до ку мен ту, би ли би ве о ма ту жни да им је то бла го пу не исти не из
ма кло. Же ле ли су да по твр де сво је нај сме ли је ин ту и ци је, и да са на ма 
по де ле, ко рак по ко рак, пут до афир ма ци је јед ног за гу бље ног, па и ви ше 
од то га, за лу та лог, по ни же ног и раз ба шти ње ног кор пу са. Не се бич но су 
ши ри ли свој ма ле ни дво јац на тро јац, че тве рац, до мно го ци фре ног бро ја 
са рад ни ка. Не ки су уз њих од са мог по чет ка, ви ше у свој ству мо рал не 
по др шке, и ти се да нас, мо же би ти, нај ви ше ра ду ју. Био је то је дан од оних 
иза зо ва због ко јих је вре де ло по ла га ти ис пи те из фи зи ке, хе ми је, исто
ри је, ар хи ви сти ке... У овом прег ну ћу са тис фак ци ју су до би ли и ве ле мај
сто ри не ви дљи вих ства ри – као што су то, ре ци мо, во де ни жи го ви или 
изо то пи угље ни ка. Упра во је раш чи та ва ње њи хо вог при су ства до би ло 
те жи ну кључ ног до ка за при иден ти фи ка ци ји и те ка ко ви дљи вог кул
ту ро ло шког скан да ла, чи ја за вр шни ца се од ви ја ла пред на шим очи ма. 

Ре ко смо да је ово по уч на књи га. Пре све га ви шком сво је при ме ње
не ле по те и под ви гом не се бич не до бро те. Wa ter mark са пти цом на гра ни, 
ко ја по ста је ви зу ел но обе леж је ове пу бли ка ци је, асо ци ра нас на рај ску 
ба шту, на злат но до ба кул ту ре али и на ону не из бе жну ве зу из ме ђу тај
но сти и јав но сти. Етич ки ко декс ар хи ви сти ке ис пи су је се пред на шим 
очи ма. Не што што је не гда би ло жи вот – у су за ма, кр ви и зно ју – пре то
че но је у до ку мент, ко ји ни сам ни је из бе гао сво је стран пу ти це. По став
ши ко нач но не чи ји про фе си о нал ни за да так (ни ка ко ру тин ски схва ћен, 
јер ру ти на ре зул ту је мра ком за бо ра ва), до ку мент ис ко ра чу је из по лу ве
ков ног бу џа ка, а про фе си ја до ла зи до пра вих ре зул та та.

Промпт но пред у зе те фи зич кохе миј ске, па ле о граф ске, ар хе о граф
ске, фи ли гра но ло шке и ар хи ви стич ке ана ли зе да ле су по у зда не и за ни
мљи ве на ла зе, ка дре да ис про во ци ра ју не јед но ту ма че ње уо че ног, утвр
ђе ног и опи са ног ста ња. Овом при ли ком би смо се огра ни чи ли на ње го во 
мо гу ће ци ви ли за циј ско и кул ту ро ло шко за ле ђе. 
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Од ли ке свих пре до че них ар хи ва ли ја су ге ри шу те рен са ко јег по
ти чу: кур зив на го ти ца, не мач ки је зик, ви ше ру ку, ка ли граф ски до ме ти, 
па пир бо је сла ме од но сно сло но ва че, са од ре ђе ним се том во де них зна
ко ва ко ји су атри бу и ра ни на под руч је Бо хе ми је и Ти ро ла. Пред на ма је 
слу жбе на еви ден ци ја при хо да и рас хо да ти рол ског гра да Ха ла као и 
ве ћег бро ја ко по ва сре бра. Мо же се прет по ста ви ти да слич на до ку мен
та ци ја по сто ји, ре ци мо, и у Ти рол ском др жав ном ар хи ву у Ин сбру ку, што 
би сва ка ко ва ља ло ис тра жи ти, с об зи ром на ге ну и ног твор ца гра ђе. Сре ћу 
се и на кнад ни за пи си гра фит ном олов ком, фло ма сте ром и хе миј ском 
олов ком ко ји се од но се на окол но сти по то ње при мо пре да је, ар хи ви стич
ке об ра де и ре ста у ра ци је. Кор пус ва ља чи та ти слој по слој, по пут не ког 
па лимп се ста, уну тар јед ног бур ног ми ле ни ју ма... 

Па жњу су по нај пре при ву кли се кун дар но упо тре бље ни пер га мент
ски ли сто ви, са ла тин ским тек сто ви ма, на књи шкој го ти ци. Су ге сти ја 
струч ња ка гла си „да се ко ри це кон зер ви ра ју и том при ли ком одво је од 
са мих ко дек са, те да бу ду пред ло же не за кул тур на до бра од из у зет ног 
зна ча ја”. 

Ва ља ло би пред ло жи ти је дан од мо гу ћих на ра ти ва овог ма те ри
јал ног и ду хов ног кон тра пунк та, оли че ног у дра ма тич ној аси ме три ји 
ко ри ца и ли сто ва ко дек са: ста ро и но во, пер га мент и па пир, кра сно пис 
и кур зив, све то и све тов но, не бо и зе мља, на по кон! Тре ба ука за ти на ну
жне, сми сле не, ни ка ко слу чај не раз ло ге ове скан да ло зне (де)хи је рар хи за
ци је. Ко је је то до ба ко је ни је пре по зна ло Вул га ту, Бре ви јар и Ми сал као 
не у ни шти ве све ти ње? Ко је то рас па рао и рас па рио, па још и ра жа ло вао 
до ко ри ца руд нич ке еви ден ци је чу до ев ха ри сти је? 

На и ме, тво рац по ме ну те при вред не и му ни ци пал не гра ђе из 16–18. 
ве ка, у свој ству ко ри ца (да на шњих „при ве за”) ко ри сти пер га мент не фраг
мен те ра ни јих бо го слу жбе них и прав них тек сто ва из 12–15. ве ка (кри
зме ни Бре ви јар са Ми са лом, Ју сти ни ја но ва ин сти ту ци ја), уз ра су те 
ли сто ве Би бли је (Вул га та, Књи га о ца ре ви ма), ко је је за це ло оче ки ва ла 
иста се кун дар на упо тре ба.

У епи цен тру да тог хро но то па (че шко и не мач ко гор је) не сум њи во 
се на ла зи јед на ван ред но ва жна и да ле ко се жна по ја ва, и то у не пре вре
лом об ли ку, пре ус по ста вља ња трај ног ба лан са, да кле ус ко ви тла на, без
об зир на и ха о тич на. Реч је о ху сит ском по кре ту и при па да ју ћој цр кве ној 
ре фор ма ци ји, ко ји су по кре ну ти као ре ак ци ја на он да шњу об ред ност 
ка то лич ке цр кве, а по себ но про да ју ин дул ген ци ја, опро сни ца за про шле 
и бу ду ће гре хо ве. Глас диг нут про тив си мо ни стич ке ком про ми та ци је 
из вор ног хри шћан ства од но сио се на по сред нич ку уло гу цр кве у це ли ни, 
и од јек нуо је ши ром ху ма ни стич ке Евро пе. 

Не гу бе ћи ве ру у ис ку пи тељ ску жр тву Хри ста, на ци о нал ни ка рак
тер про те стан ти зма учи нио је да се ру ко пи си на ла тин ском обез вре де и 
за ме не пре во дом на на род не је зи ке. То ни је ми мо и шло ни хи ља ду го ди шњи 
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ау то ри тет Вул га те, као ка но на ка то лич ког Све тог пи сма. За го вор ни ци 
ре фор ма ци је уми ра ли су за сво је иде је му че нич ким смр ти ма. Јан Хус 
је 1411. го ди не екс ко му ни ци ран, а 1415. спа љен као је ре тик. Јан Жи шка 
– вој ско во ђа ху си та (1420–1434) по кре нуо је про цес та ко зва не „де фе не
стра ци је”, ба ца ња кроз про зор до ку ме на та ко ји су се у про це су одва ја ња 
цр кве од др жа ве по ка за ли из ли шни. Не што по зни ји Лу те ров про те стан
ти зам та ко ђе је пр во прег нуо на пре вод Би бли је, са ак цен том на но во
за вет ном хри шћан ству. Сре ди ном 16. ве ка већ су би ли пре ве де ни и Ста ри 
и Но ви за вет, а на пад на пап ство и ка то лич ку цр кву по стао је не по вра тан. 
Лу тер спа љу је пап ску бу лу, уз на у ко ва ње да се има пра ви ти раз ли ка 
из ме ђу „ко ма да па пи ра и све мо гу ће Бож је ре чи”. 

Све до чи мо, да кле, де гра да ци ју ла тин ских са крал них књи га кроз 
њи хо ву се кун дар ну упо тре бу, не ки би ре кли ре ин ве сти ци ју, ка да се тех
не одва ја од по е зи са, ка да ци ви ли за ци ја у жур би адап ти ра кул ту ру за 
сво је днев не по тре бе. Мер кан тил на епо ха под ре ђу је опи пљи вој и мер
љи вој свр си пи сме на бо жан ске про ве ни јен ци је, што се по себ но ви ди у 
епо си ин ду стри ја ли за ци је. За сле пље ност, сле пи ло, про зор љи вост но вог 
до ба иро нич но упра во нов чар ству до де љу је при мат у од но су на бо го
слу жбе на цр кве на упут ства. Опет не ка ква зве ка сре бр ња ка. 

Би ло је то вре ме по ја ве но вих суд ских при руч ни ка и гра ђан ско
цр кве них збор ни ка (но мо ка но на), ка да се рим ско пра во до ме сти ко ва ло 
у сва кој др жа ви по на о соб, де мон стри ра ју ћи је ре тич ко по на ша ње: ка да 
се фор му ли шу раз ли ке а не оно што нас ан тро по ло шки и ко смо го ниј ски 
спа ја. 

Схва ти мо ли жи вот као кру же ње ма те ри је, на шта су нас под се ти
ли при ре ђи ва чи Пу та до ку мен та, сме мо ли би ти сле пи на век тор од 
зе мље ка не бу? Не за бо ра ви мо да оро ним Руд не го ре гла си Го тес габ, 
Бож ји дар. Не гу би мо ли из ви да пре плет са крал ног и мун да ног, ка да 
ков ни ца нов ца по ста је сим бол ве чи те тран сфи гу ра ци је уни вер зу ма, и 
сит не људ ске тран сак ци је ла ко раз у ме ва мо уну тар ве ли ких еку мен ских 
ме на. Па и ка да су на ста ја ле че тврт ком, то ком че ти ри ру дар ска тро ме
сеч ја, на Све то Трој ство, Све ту Лу ци ју, Кр стов дан и Па чи сту не де љу. 
Па и ка да се ра ди о „про бра ним и зар ђа лим ко ва ни ца ма”, ка ко гла си 
јед на ру бри ка до ку мен та.

Оно што пре тек не по сле бит ке по пра ви лу би ва усме ре но на се кун
дар ну, по ни жа ва ју ћу упо тре бу, па и си ро вин ску ре ци кла жу. Ра ди кал ни 
ру ски де мо кра та Ви са ри он Бе лин ски је, та ко, сво је вре ме но (у ко зна 
ко јој по ре ду све то на зор ној сме ни ели ти зма и по пу ли зма) „по хва лио” 
ру ски на род, ко ји „ико не ко ри сти је ди но за по кри ва ње нок ши ра”. Ико но
кла зам је, очи то, свој ствен љу ди ма уоп ште. Обес це ње ни ре лик ти идео
ло шког об ра чу на вре ме ном опет до би ја ју на вред но сти, и то је мо жда 
је ди на прав да у та квим си ту а ци ја ма. Раз ло мак са ма њим име ни те љем 
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да је ве ћи број. Оту да су пред на ма оно мад (упо)тре бље не, а са да – не
про це њи ве вред но сти... 

Овај кор пус ва ља по ка зи ва ти сту ден ти ма као очи гле дан при мер 
об ра чу на гло бал них си сте ма вред но сти, мо дел ре чи те сме не све про жи
ма ју ћих кул тур них па ра диг ми, све до ни воа ано ним ног кул тур ног ге ста, 
ви со ке са же то сти и ин фор ма тив не но си во сти. И док о ци ви ли за ци ја ма 
нај ви ше са зна је мо из сеп тич ких ја ма (шта се је ло, шта се обла чи ло, тро
ши ло, ба ца ло), нај ве ро до стој ни је по дат ке о кул ту ри јед ног до ба кан да 
кри ју пи са ни екс це си и не по доп шти не... 

На пи та ње на шта их под се ћа бо ја из вор не ки но ва ри, ко ја се уку сно 
ри му је са по ли граф ским ре ше њи ма у књи зи (по тај но сам оче ки ва ла 
асо ци ја ци ју на за пе че ну ху сит ску крв), од сво јих сту де на та сам до би ла 
пост мо дер ни стич ки од го вор: „На за пе че ни ке чап”. Мо ра да су би ли 
мно го глад ни.

O tem po ra! О mo res!

Дра ги ња РА МА ДАН СКИ

РО КЕ РИ СВИХ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА...

Ми лан Ђор ђе вић, Ро кен рол у оп шти ни Ср бо бран 1962–1976, Про ме теј, 
Но ви Сад 2016

Ре зул та ти про у ча ва ња ро кен ро ла у оп шти ни Ср бо бран тре ба ло је 
да бу ду ин те грал ни део дру гог то ма срп скома ђар ског го ди шњег збор
ни ка ра до ва из за ви чај не исто ри је Ср бо бран-Szenttamás: из на ше за јед-
нич ке про шло сти (уред. др Хар ги та Фу то Хор ват и Ми лан Ђор ђе вић). 
Прем да је реч о не сва ки да шњој пу бли ка ци ји и ду го роч но осми шље ном 
гра ђан ском ин тер кул ту рал ном про јек ту, из о ста ла је ин сти ту ци о нал на 
по др шка и фи нан сиј ска по моћ од стра не чел них љу ди ло кал не са мо у пра
ве. А ни је ни чу до. Књи га пот ко па ва са ме те ме ље ин ду стри је за ба ве, 
кон јунк тур не мул ти кул ту рал но сти и по пу лар не умет но сти као јеф ти не 
до пу не ра зо ре ног све та. Прем да очи глед но склон фе но ме ну рок му зи ке 
и по пу лар не кул ту ре, ау тор је да ле ко од фа во ри зо ва ња кли ше и зо ва не 
про дук ци је. Ми лан Ђор ђе вић се по слу жио лу кав ством, јед ну уни вер
зал ну те му за о гр нуо је ве лом по пу лар не кул ту ре у ва ри јан ти ло кал не 
исто ри је, чи ме је ис тра жи вач ки улог ви ше стру ко уве ћао, а ис тра жи ва
ње до те ме ре уни вер за ли зо вао да се књи га чи та са истим жа ром као да 
су у пи та њу ико не рок кул ту ре, а не „во кал ноин стру мен тал ни са ста ви” 
по зна ти са мо у ло кал ној сре ди ни. 

Во ђен иде јом пр о бле ма ти зо ва ња при хва ће ног кон цеп та мул ти кул
ту рал но сти, Ми лан Ђор ђе вић је про јек ту при сту пио енер гич но и из ни




