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Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, Ра до мир Пут ник, Бо шко Ми лин, Пе тар 
Мар ја но вић, Бран ка Јак шић Пров чи и дру ги), а ис тра жи ва њу де ла Ду ша
на Ко ва че ви ћа при сту пи ло се ин тер ди сци пли нар но (ту ма че њем упо ре до 
са књи жев ним и му зич ким де ли ма, ко ри сте ћи се са вре ме ном фи ло зо
фи јом и те о ри јом књи жев но сти) и хер ме не у тич ки. При мет но је, та ко ђе, 
да су ау то ри по све ти ли сво ју па жњу, нај пре, филм ским адап та ци ја ма 
Ко ва че ви ће вих тек сто ва, про пу стив ши ком плек сна и бо га та по зо ри шна 
из во ђе ња, што мо же пред ста вља ти те му по себ ног збор ни ка. Упр кос то ме, 
ино ва тив ним чи та њи ма драм ских тек сто ва до шло се до но вих, зре ло 
фор ми ра них уви да, те овај збор ник, у це ли ни, пред ста вља је дан од сто
же ра бу ду ћих из у ча ва ња, усме ра ва ју ћи сва ко но во чи та ње Ду ша на Ко
ва че ви ћа на пра ви пут. 

Ми ле на КУ ЛИЋ

СРП СКА КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА У  
„АДА МО ВОМ КО СТИ МУ”

Ти хо мир Осто јић, Но ви Сад: сре ди ште ово стра ног срп ства, прир. Ми ли ца 
Ћу ко вић, Град ска би бли о те ка у Но вом Са ду, Но ви Сад 2017

Ти хо мир Осто јић (1865–1921) је дан је од на ших ва жни јих кул тур
них пре га ла ца. Ње го ва ин те ре со ва ња, сен зи би ли тет и рад усло ви ли су 
и де ла ње на раз ли чи тим по љи ма. Ка ко при ре ђи вач књи ге, Ми ли ца Ћу
ко вић, у пред го во ру „’Оте че ство уче них Ср ба ља’ у кри ти ка ма и по ле
ми ка ма Ти хо ми ра Осто ји ћа” на во ди, по зи ва ју ћи се на чла нак Бо жи да ра 
Ко ва че ка „Оду ше вље ни про све ти тељ”, „он ди ри гу је хо ром, про па ги ра 
пе вач ка дру штва, ор га ни зу је тр го вач ку омла ди ну, пред се да ва Но во сад
ској чи та о ни ци, за ла же се за по зо ри ште, за со кол ско удру жи ва ње, чак за 
се о ске и ма на стир ске сла ве. Пи ше о очу ва њу на род ног здра вља”. 

Би ра ју ћи нај ре пре зен та тив ни је, нај ва жни је, а при том ко ре спон
дент не тек сто ве, Ми ли ца Ћу ко вић гру пи са ла је књи гу у три це ли не: I („Има 
ли Но ви Сад усло ва да оста не сре ди ште ово стра ног срп ства”, „Сре ди на 
Ма ти це срп ске”, „Од че га бо лу је Ма ти ца срп ска”, „При ступ но вог уред
ни ка”), II („Шта сме та раз ви ја њу на ше га по зо ри шта”, „Осни ва ње Но во
сад ске гим на зи је (1810–1910)”, „Но во сад ске би бли о те ке: при лог на род
ном про све ћи ва њу”, „На ше сти пен ди је с гле ди шта на род не ко ри сти”, 
„Срп ске шти пен ди је”) и III („При лог исто ри ји Ма ти це срп ске. Пи смо 
Ђор ђа Ма га ра ше ви ћа Јо ва ну Ха џи ћу”, „На ши бор ци за гим на сти ку (I 
Др Ђор ђе На то ше вић, II Ђор ђе Рај ко вић, III Змај Јо ван Јо ва но вић)”, 
„Змај Јо ван Јо ва но вић и Ђор ђе Рај ко вић на осно ву пи са ма и дру гих из во ра”, 
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„Пи смо Зма је во Абу ка зе му”, „Змај и Абу ка зем”). На кон цу књи ге су 
обим не и де таљ не при ре ђи ва че ве на по ме не, ка ко о пе ри о дич ним пу бли
ка ци ја ма где су штам па ни тек сто ви, та ко и о ускла ђи ва њу чла на ка са 
но вим пра во пи сом, али и по што ва њу Осто ји ће вог сти ла и лек си ке ко ја 
је ка рак те ри стич на за крај 19. и по че так 20. ве ка. 

У окви ру еди ци је „Но во сад ски ма ну скрипт”, за ову при ли ку, из дво
је не су и те мат ски гру пи са не „кри ти ке, по ле ми ке, књи жев но и сто риј ске 
и кул тур но и сто риј ске сту ди је Ти хо ми ра Осто ји ћа по све ће не Ма ти ци 
срп ској, Ле то пи су Ма ти це срп ске, Срп ској Ати ни, Срп ском на род ном 
по зо ри шту, Но во сад ској гим на зи ји, но во сад ским би бли о те ка ма, со кол
ском по кре ту, сти пен диј ском пи та њу, али и но во сад ским књи жев ни ци
ма (Ђор ђу Ма га ра ше ви ћу, Јо ва ну Ха џи ћу, Ђор ђу На то ше ви ћу, Ђор ђу 
Рај ко ви ћу, Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју и Или ји Ог ња но ви ћу Абу ка зе му)”. 
Ти хо мир Осто јић не са мо да је пи шу ћи о Но вом Са ду дао цр те „вла сти тог 
ау то пор тре та” већ се тру дио да по ка же ка ко је Но ви Сад по стао срп ска 
Ати на и ка ко се из бо ри ти да оста не „сре ди ште ово стра ног срп ства”. 
При ре ђи вач је у пред го во ру пот цр тао ва жност се ћа ња Ан ту на Фа бри са 
на раз го во ре са Осто ји ћем и Јо ва ном Ра до ни ћем у Жу пи Ду бро вач кој: 
„Ду бров ник је био у сред њем ви је ку срп ска Ати на, Но ви Сад је био, 
ре ци мо, до се дам де се ти јех го ди на срп ска Ати на, а са да је Би о град срп
ска Ати на.” 

На рав но, не ра ди се о пу ком над ме та њу гра до ва за по зи ци ју цен тра 
срп ске кул ту ре и тре ба има ти у ви ду да се Но ви Сад бо ри да оста не цен
тар угар ских Ср ба у тре нут ку ка да се рас пра вља да то бу ду Ру ма, Кар
лов ци или За греб. Ар гу мен ти ко ји иду то ме у при лог су са о бра ћај не 
ве зе, по сто ја ње срп ских нов ча них за во да и при вред них за дру га, се ди шта 
Тр го вач ког удру же ња, епар хи је, жур на ли сти ке и књи жев но сти, јер је у 
ње му Ма ти ца срп ска, ту је је ди на срп ска гим на зи ја у Угар ској, ви ша 
жен ска шко ла, се ди ште На род ног по зо ри шта, про свет не и ху ма ни тар не 
уста но ве и „бли зу 10 хи ља да пра во слав них Ср ба ко ји су још до ста имућ
ни и про ме тљи ви, а око ли на му је с ове и с оне стра не Ду на ва ско ро сва 
срп ска”. Успон Но вог Са да као „сре ди шта ово стра ног срп ства” от по чео 
је ре а ли за ци јом иде је о гим на зи ји, ко ја се ја ви ла још у дру гој по ло ви ни 
18. ве ка. Пи шу ћи о то ме кроз ко је је те шко ће про ла зио срп ски на род док 
је из деј ство вао сво ју гим на зи ју и ко ли ко је нов ца дао, по чев од Са ве Ву
ко ви ћа до свих љу ди до бре и чвр сте во ље, Осто јић је по твр дио пле ме ни те 
те ме ље „ово стра ног срп ства” и не по ко ле би ву ре ше ност да се из диг не 
ва жна срп ска обра зов на и кул тур на ин сти ту ци ја.

Раз у ме се, осим ар гу ме на та ко ји по твр ђу ју ва жност Но вог Са да, 
као кул тур ног цен тра Ср ба на овом под руч ју и у тре нут ку ка да Осто јић 
пи ше (али ко ји ва же до не кле и са да), осе ти ла се и по тре ба за ука зи ва њем 
на не до стат ке, про бле ме и те шко ће ко је би тре ба ло ре ши ти не би ли 
Но ви Сад остао „зе мљин рај”, ка ко га је на звао срп ски гра ђан ски пе сник. 
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Ти хо мир Осто јић је, на и ме, кри ти ко вао ле њост, кул ту ру ко ја за ви си од 
мо де, ру ко во ђе ње лич ним ко ри сти ма и ам би ци јом, те се бич ност ко ја је 
за ма ски ра на ро до љу бљем. Ка да је реч о Ле то пи су Ма ти це срп ске, дао 
је исто ри јат сен зи би ли те та и иде ја свих до та да шњих уред ни ка, скре ћу ћи 
па жњу на по тре бе и про фи ле та да шњих чи та ла ца. Ука зао је на ва жност 
пи са ња син те за, по тре бу за стро жим ме ри ли ма, пра ће ње раз во ја про
свет ног ра да у Евро пи, али и на „фа та лан од нос ма ти ча ра пре ма Ву ку 
С. Ка ра џи ћу”, бу ду ћи да члан ци ни су штам па ни пре ма ње го вом пра во
пи су, ма да је, при ме ра ра ди, Ма га ра ше вић био Ву ков при ја тељ. Си ро
ма шна књи жев на про дук ци ја и не рад Књи жев ног оде ље ња ти шти ли су 
Ти хо ми ра Осто ји ћа. Оту да он хва ли Су бо ти ћа што осе ћа „опа сност од 
ди ле та на та” и што је увео но ве ле да би „при ву као и жен ски ње чи та њу 
’Ле то пи са’”. 

Про бле ме по зо ри шта Осто јић би ре шио цен тра ли зо ва њем управ не 
вла сти, сма ње њем „би ро кра ти зма”, да ва њем уло га и мла ђим глум ци ма, 
из во ђе њем и стра них дра ма, а по себ но – сла њем струч ња ка у ино стран
ство на уса вр ша ва ње. С дру ге стра не, пред ла же ка ко по бољ ша ти рад 
та да пет јав них би бли о те ка у Но вом Са ду: Би бли о те ке Ма ти це срп ске, 
Би бли о те ке Срп ске ве ли ке гим на зи је, Би бли о те ке Епар хи је бач ке, Би блио
те ке Ви ше де во јач ке шко ле и Би бли о те ке Срп ске основ не сре ди шње шко
ле. По тре ба је би ла да се оспо со бе чи та о ни це и до ве ду љу ди у би бли о
те ке, те да се за по сли ком пе тент но осо бље и са чи ни за јед нич ки ка та лог 
свих би бли о те ка, ка ко би оне мо гле да „сту пе у ко о пе ра ци ју”. Ин те ре
сант но је Осто ји ће во по ре ђе ње на ших би бли о те ка са за ко па ним бла гом у 
сан ду ци ма ста рих тр го ва ца. Тре ба би ти „мо де ран тр го вац” и пу сти ти но
вац, у овом слу ча ју – књи ге, у про мет. Та ко би се сте кла ду хов на до бит. 

Услов ду хов не до би ти је сте и обра зо ва ње мла де ин те ли ген ци је, 
ко ја би сти пен ди ра њем мо гла да се шко лу је, али би тре ба ло и да се оба
ве же др жа ви да ће јој уз вра ти ти оста ја њем у зе мљи. Осто јић се за ла же 
за па жљи ву и стро гу кул тур ну по ли ти ку, за то да ни је дан сти пен диј ски 
„нов чић не сме про па сти”. Не до ста ју пра ви љу ди на ва жним ме сти ма, 
а тај би про блем аде ква тан рас по ред сти пен ди ја мо гао ефи ка сно да ре ши. 
Сре ди ште овог про бле ма су „стра нач ки, ло кал ни или род бин ски об зи ри”, 
ко ји ма се ру ко во ди при од лу чи ва њу у да ва њу сти пен ди ја. 

На кон тек сто ва ко ји пред ста вља ју „кул тур ну ’ма пу’ Но вог Са да с 
кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка”, да та је це ли на у ко јој су „тек сто ви рас по ре
ђе ни пре ма го ди ни ро ђе ња и смр ти лич но сти ко је су у тек сто ви ма по
ме ну те, од но сно пре ма вре ме ну зби ва ња до га ђа ја о ко ји ма Осто јић пи ше, 
те је, та ко, на пр вом ме сту об ја вље но пи смо Ђор ђа Ма га ра ше ви ћа Јо ва ну 
Ха џи ћу, ко је пру жа увид у на ста нак Ма ти це срп ске, као и у окол но сти 
ко је су до ве ле до по кре та ња ’Ле то пи са Ма ти це срп ске’”. У овом сег мен ту 
кри ти ко ва не су јав не књи жни це, али и не у ре ђе ност ар хи ва. Та ко ђе, кроз 
Зма је ву пре пи ску, мо гу се са гле да ти окол но сти, не да ће и де ша ва ња по
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во дом из ла же ња ли сто ва Ко ма рац, Рен, Ма ти ца, При кла па ло. Осто јић 
је ана ли зи рао и Зма је ве пре во де, ука зу ју ћи на не до стат ке, ње го во не стр
пље ње и из ме не ко је је чи нио за рад скла да „сти ха и сро ка”. Тре ћа це ли
на, да кле, пре ма при ре ђи ва че вој на по ме ни, пру жа леп увид у Осто ји ћев 
„књи жев но и сто риј ски ме тод”. 

Мо же се ре ћи да је Ти хо мир Осто јић био хра бар чо век и да се ни је 
ли био да о про бле ми ма на кул тур ном по љу про го во ри сме ло али ар гу
мен то ва но, да ју ћи пред ло ге ка ко би си ту а ци ју тре ба ло по бољ ша ти. Про
бле ми о ко ји ма пи ше у ве ћој ме ри су и да нас ак ту ел ни. Мо жда ње го ва 
ре ше ња са да не би мо гла да бу ду у пот пу но сти при ме њи ва, али на тим 
те ме љи ма би евен ту ал но тре ба ло тра га ти за про ме на ма на бо ље. У по
след њем тек сту у књи зи, „Змај и Абу ка зем”, Абу ка зем ка же Зма ју да не 
оча ја ва због то га што су му укра ли оде ћу: „Ти ве лиш, да си баш хтео ићи 
здра вља свог ра ди у ’ку па ти ло’ не ко, но па зар у ’ку па ти лу’ тре ба ју ’ха
љи не’?! У ку па ти ло се иде го ли шав, у Ада мо вом ко сти му”. Да кле, „Ада
мов ко стим” ме та фо ра је за го ли ша вост, од су ство оде ће. Ако је срп ска 
кул тур на по ли ти ка у „Ада мо вом ко сти му”, зна чи да је го ли ша ва и да 
би је тре ба ло осми сли ти, тј. обу ћи, јер је сра мо та да та ква иза ђе пред 
свет. Стре мље ња и про ми шља ња Ти хо ми ра Осто ји ћа би ла би пр ви огр тач 
на на гој кул тур ној по ли ти ци Ср ба. 

Је ле на МА РИ ЋЕ ВИЋ

ШЕ КУ ЛАР У ЕТ НО ЛО ШКОЈ ОП ТИ ЦИ

Мир ко Бар јак та ре вић, Ше ку лар – ет но ло шка сту ди ја, По себ на из да ња 
(Мо но гра фи је и сту ди је), ЦА НУ, Под го ри ца 2014

Об ја вљу ју ћи књи гу Мир ка Бар јак та ро ви ћа, по чив шег про фе со ра 
Бе о град ског уни вер зи те та, Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти 
је, још јед ном, по твр ди ла да је област Ше ку ла ра, код Бе ра на, очи то ку
ри о зи тет на те ма за ра зно ли ке сци јен ти стич ке об ра де. Пред ња тврд ња 
је, вје ру је мо, одр жи ва тим при је што је ру ко пис ове књи ге, ка ко са зна
је мо из свје до че ња ње ног при ре ђи ва ча и ре дак то ра, ау тор пот крај свог 
жи вот ног пу то ва ња, 2004, за вје штао Цр но гор ској ака де ми ји на у ка и 
умјет но сти уз ама нет свом при ја те љу, углед ном и ре дов ном чла ну ЦА НУ 
– Ми о ми ру Да ши ћу, да ру ко пис ре ди гу је у скла ду са пла у зи бил ним 
на уч ним нор ма ма и да га при ре ди за штам пу. Тим по ступ ком је и ау тор 
ове ва жне и ори ги нал не сту ди је по ка зао увје ре ње да ће ЦА НУ на ис пра
ван на чин вред но ва ти ње гов труд и зна чај Ше ку ла ра за ет но ло шко про
у ча ва ње.




