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UDC 7.07:929 Timotijević M.

Иван Не гри шо рац

СЕ ЋА ЊЕ НА ИС ТРА ЖИ ВАЧ КЕ НЕ МИ РЕ 
МИ РО СЛА ВА ТИ МО ТИ ЈЕ ВИ ЋА

Ми ро слав Ти мо ти је вић (1950–2016) је сте, оди ста, јед на ле па рет кост и 
нео бич на дра го це ност срп ског не са мо исто риј ско-умет нич ког не го и, ши ре 
по сма тра но, дру штве но-ху ма ни стич ког на уч ног ам би јен та. Пре вас ход но 
исто ри чар умет но сти, он је у сво јој стру ци и на у ци гра дио обра сце по у зда-
ног, уте ме ље ног и са знај но ве о ма под сти цај ног ис тра жи ва ња, али је исто-
вре ме но опре зно и про ми шље но гра дио ис ко ра ке из ван до сег ну тог те о риј-
ско-ме то до ло шког окви ра, на сто је ћи да стру ку отво ри ка знат но ши рим 
исто ри о граф ским про сто ри ма. А на тим ши рим ис тра жи вач ким про сто ри-
ма још су се ин тен зив ни је мо гле са гле да ти ли ни је су сре та ња и про жи ма ња 
умет но сти и дру гих об ли ка кре а тив но сти. Мо жда је упра во ова по след ња 
чи ње ни ца она ко ја ме је охра бри ла да и ја, као чо век по све ћен ка ко пе снич ком 
и књи жев ном ства ра ла штву та ко и њи хо вом, пре вас ход но те о риј ском, кри-
тич ком и исто риј ском про у ча ва њу, смог нем сна ге да ис ка жем оно по што ва-
ње ко је осе ћам за ста ри јег, пре ра но оти шлог ко ле гу, исто ри ча ра умет но сти 
Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа. 

Пр во што ва ља уо чи ти у укуп ном на уч ном опу су Ми ро сла ва Ти мо ти-
је ви ћа је сте нео бич на те о риј ска ши ри на и ме то до ло шка ра зно вр сност ко ју 
је овај ис тра жи вач ис ка зи вао. Ње го ва глав на де ла се те о риј ско-ме то до ло шки 
та ко ме ђу соб но раз ли ку ју да мо же мо уо чи ти за сту пље ност не ко ли ко основ-
них мо де ла про у ча ва ња: ау тор се ни ка ко ни је за до во ља вао са мо јед ним 
мо гу ћим ти пом при сту па фе но ме ну умет но сти, а кад би до се гао из ра зи тост 
не ког од ме тод ских по сту па ка, он би по том на сто јао да из гра ди та кве ино ва-
ци је ко је би не што бит но по ме ри ле у на чи ну раз у ме ва ња не са мо од ре ђе них 
ти по ва умет нич ких де ла не го и фе но ме на умет но сти и кул ту ре уоп ште. Ње гов 
укуп ни ства ра лач ки опус је, сто га, са др жа вао из ве сну кон цеп ту ал ну ло ги-
ку и раз вој ну пу та њу ко ја по ка зу је и до ка зу је да је реч о оди ста не сми ре ној 
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ис тра жи вач кој ра до зна ло сти ко ја је не пре ста но тра га ла за про ме на ма и раз-
ли ка ма у на чи ну кон сти ту и са ња пред ме та про у ча ва ња. 

Је дан та кав те о риј ско-ме то до ло шки обра зац обез бе дио је два ве о ма зна-
чај на ис тра жи вач ка ре зул та та оства ре на у књи га ма Цр ква све тог Ге ор ги ја 
у Те ми шва ру (Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1996) и Ма на стир Кру ше дол 1–2 
(ИК „Дра га нић” – По кра јин ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Вој во-
ди не, Бе о град – Но ви Сад 2008). Ове две књи ге сва ка ко пред ста вља ју узор ни 
обра зац о то ме ка ко ва ља оба вља ти ис тра жи ва ња свих оних аспе ка та ко је 
укљу чу је та ко сло жен кул тур ни и се ми о тич ки фе но мен као што је храм. У том 
по гле ду Ти мо ти је вић сле ди основ не иде је Па вла Фло рен ског о се ми о тич кој 
сло же но сти цр ка ва и ма на сти ра, а ува жа ва и ра ни је до при но се срп ских на-
уч ни ка, па је у том жан ров ском по љу овај ис тра жи вач, без сум ње, до се гао са ми 
врх у срп ској исто ри ји умет но сти. Тај врх, исти на, већ су на ни воу основ ног 
стан дар да ус по ста ви ли не ки дру ги, из у зет но за слу жни про у ча ва о ци срп ских 
ма на сти ра и цр ка ва са про сто ра Ста ре Ср би је, Ко со ва и Ме то хи је, те Све те 
Го ре: Ди ми три је Бог да но вић, Во ји слав Ј. Ђу рић, Де јан Ме да ко вић, Хи лан дар 
(1978); Гор да на Ба бић, Во ји слав Ко раћ, Си ма Ћир ко вић, Ма на стир Сту де
ни ца (1986); Сло бо дан Ћур чић, Бра ни слав То дић, Гра ча ни ца (1988); Во ји слав 
Ј. Ђу рић, Си ма Ћир ко вић, Во ји слав Ко раћ, Ма на стир Пећ ка па три јар ши ја 
(1990); Во ји слав Ј. Ђу рић, Со по ћа ни (1991); Мил ка Ча нак Ме дић, Бра ни слав 
То дић, Ма на стир Де ча ни (2005) и др. Ми ро слав Ти мо ти је вић је пак по ка зао 
ка ко и у окви ру та квог, већ ус по ста вље ног ме то до ло шког обра сца, до сег ну-
ти об ли ци ис тра жи ва ња мо гу и те ка ко да ље да се по ме ра ју и да се но вим 
са знај ним пер спек ти ва ма до сег ну вр хо ви нај ви ше на уч не кре а тив но сти. 

Дру ги те о риј ско-ме то до ло шки обра зац, па и по сту пак до се за ња и пре-
ва зи ла же ња осво је них вр хо ва Ти мо ти је вић је ве о ма ја сно и убе дљи во де-
мон стри рао у до ме ну ис пи си ва ња умет нич ко-исто риј ске син те зе ко јом је 
при ка за на чи та ва јед на епо ха у раз во ју умет но сти. Реч је, да ка ко, о ње го вој 
мо но гра фи ји Срп ско ба рок но сли кар ство (Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1996; 
дру го из да ње 2020), мо но гра фи ји ко ја је на сја јан на чин об је ди ни ла и над-
гра ди ла са зна ња ње го вих ве ли ких прет ход ни ка, по пут Вељ ка Пе тро ви ћа, 
Ми ла на Ка ша ни на, Па вла Ва си ћа, Ми о дра га Ко ла ри ћа, Де ја на Ме да ко ви ћа, 
Ми о дра га Јо ва но ви ћа, Дин ка Да ви до ва и дру гих. Сту ди ја Срп ско ба рок но 
сли кар ство је, осим увод них и за кључ них раз ма тра ња, об у хва ти ла три гру-
пе пи та ња. Пр ва гру па пи та ња отво ри ла је исто риј ску и ко му ни ка ци о ну 
сли ку фе но ме на, ука зу ју ћи на раз вој не чи ни о це чи та ве епо хе, од про бле ма 
сли ка ра и на ру чи ла ца, те њи хо вих сло же них од но са, пре ко раз ма тра ња функ-
ци ја ба рок не сли ке, за кључ но са раз вој ном схе мом од ра ног, пре ко ви со ког, 
па до ка сног ба ро ка, а све то је укљу чи ло и од нос ба ро ка пре ма тра ди ци о-
нал ном сли кар ству. Дру ги про блем ски круг кон цен три сан је на основ ним 
пи та њи ма ба рок не по е ти ке и од го ва ра ју ћег сти ла, и то у ра спо ну од ње го ве 
нор ма тив но сти и ре то рич но сти, пре ко зна чај не уло ге сли ке и сли ко ви то сти, 
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але го ри је и ам бле ма ти ке, па све до на гла ше не исто рич но сти у схва та њу све та 
и чо ве ка. Тре ћи део ове ва жне сту ди је по све ћен је ба рок ној ико но гра фи ји, а 
нај ви ше на чи ну при ка зи ва ња бо го слов ских те ма, од Све те Тро ји це и ан ђе ла, 
пре ко при ка за Ису са Хри ста и Бо го мај ке, па све до мно гих све та ца, те иска-
зи ва ња дог мат ског, схо ла стич ког про гра ма и од го ва ра ју ћих мо ра ли стич ких 
схва та ња. У овој мо но гра фи ји ау тор по све ћу је ве ли ку па жњу нај ва жни јим 
сли ка ри ма (Јов Ва си ли је вич, Хри сто фор Џе фа ро вић/Же фа ро вић, Ва си ли је 
Ро ма но вич, Сте фан Те нец ки, Ва си ли је Осто јић, Ди ми три је Ба че вић, Ни ко-
ла Не шко вић, Ди ми три је По по вић, Јо ван Че ти ре вић Гра бо ван, Јан ко Хал-
ко зо вић, Јо ван По по вић, Те о дор Кра чун, За ха ри ја Ор фе лин, Ја ков Ор фе лин, 
Те о дор Илић Че шљар и др.), али су опа жа ња о овим сли кар ским опу си ма 
ви ше усме ре на ка по е тич ком ни воу рас пра ве, док је знат но ма ње тај по ку шај 
те жио ка из град њи чи та вих пор тре та зна чај них умет ни ка. 

У том сми слу је Ти мо ти је вић мно го бли жи кон цеп ту сти ли стич ких ис-
тра жи ва ња и из град ње умет нич ке исто ри је „без име на” Хајн ри ха Вел фли на 
не го што се осла ња на стан дард ну, не са мо кла сич но нео по зи ти ви стич ку 
не го и би ло ко ју дру гу ис тра жи вач ку про це ду ру усме ре ну ка утвр ђи ва њу 
по зи ци је ау то ра и пре по зна ва њу ути ца ја би о граф ских фак то ра у ства ра лач ком 
чи ну. Исти на је да Ти мо ти је вић ре дов но по ми ње име на иден ти фи ко ва них 
ау то ра, па у том сми слу и не на сто ји да раз ви је пот пу ни Вел фли нов исто-
ри о граф ски иде ал, али је очи глед но да је ње гов на чин ми шље ња ма хом усме-
рен ка по е тич ким оп што сти ма, идеј ним струк ту ра ма и стил ским ана ли за ма 
ба рок них фе но ме на. У на у ци о књи жев но сти те иде је сла бље ња фи гу ре 
ау то ра су, по сле сти ли стич ких под сти ца ја Х. Вел фли на, Оска ра Вал це ла и 
др. те о ре ти ча ра из пр ве по ло ви не XX ве ка, по ста ле по себ но ак ту ел не од 
кра ја 60-их го ди на, ка да је до шло и до об ја ве „Смр ти ау то ра” (1968) Ро ла на 
Бар та, те до раз во ја ме то до ло шких по ку ша ја ре ак ту е ли за ци је по зи ци је чи-
та о ца (не мач ка те о ри ја ре цеп ци је, аме рич ка re a der-re a spon ce cri ti cism, тј. 
кри ти ка чи та лач ке ре ак ци је и сл.). На рав но, ла ко мо же мо утвр ди ти да се на 
ова кве то ко ве кри тич ко-те о риј ског ми шље ња Ми ро слав Ти мо ти је вић ни је 
не по сред но осла њао, али је исто та ко ла ко по ка за ти ко ли ко он са њи ма је сте 
био у истин ском до слу ху. 

Тра гом ова квих иде ја и не сум њи ве ис тра жи вач ко-кон цеп ту ал не ди на-
ми ке, Ми ро слав Ти мо ти је вић је, ре као бих, са свим при род но до шао и до свог 
тре ћег те о риј ско-ме то до ло шког обра сца, тј. до исто ри о граф ског кон цеп та 
ис тра жи ва ња сва ко днев ног и при ват ног жи во та. У том по гле ду је он под-
сти цај при мио од фран цу ске исто ри о гра фи је ко ја је, на ро чи то од по чет ка 
80-их го ди на XX ве ка, са кон цеп ту ал ним ини ци ја ти ва ма Фи ли па Ари је са 
и ње го вог мла ђег са рад ни ка Жор жа Ди би ја, од луч но кре ну ла у ис тра жи ва-
ње исто ри је при ват но сти, и то не са мо у но вом ве ку и мо дер ном до бу, где је 
то нај при ме ре ни је и нај бли же об ли ци ма људ ске са мо све сти то га ти па, не го 
и у це ло куп ној исто ри ји за пад не ци ви ли за ци је.



Не по сред ни по вод за сту ди је при ват но сти у срп ском дру штву XVI II 
ве ка Ми ро слав Ти мо ти је вић је, по све му су де ћи, до био уну тар ти ма исто-
ри о гра фа (пред во ди ла га је Сми ља Мар ја но вић Ду ша нић) оку пље них око 
из да вач ке ку ће Клио из Бе о гра да. Ова ку ћа је, у окви ру свог ве о ма до бро 
осми шље ног из да вач ког про гра ма у обла сти исто ри о гра фи је, кре ну ла да не 
са мо пре ве де Ари је со во –Ди би је ву Исто ри ју при ват ног жи во та од рим ско-
га цар ства до на ших да на (књи ге су из ла зи ле у пе ри о ду 2000–2004) не го и 
да ор га ни зу је рад јед ног ти ма струч ња ка ко ји би на пи сао исто ри ју срп ског 
при ват ног жи во та. Та ко су на ста ле из у зет но вред не и под сти цај не сту ди је: 
Сми ља Мар ја но вић Ду ша нић и Да ни ца По по вић (прир.), При ват ни жи вот 
у срп ским зе мља ма сред њег ве ка (2004), Алек сан дар Фо тић (прир.), При ват
ни жи вот у срп ским зе мља ма у освит мо дер ног (но вог) до ба (2005), Ми ро слав 
Ти мо ти је вић, Ра ђа ње мо дер не при ват но сти: при ват ни жи вот Ср ба у Хаб
збур шкој мо нар хи ји од кра ја 17. до по чет ка 19. ве ка (2006), Ана Сто лић и 
Не над Ма ку ље вић (прир.), При ват ни жи вот код Ср ба у де вет на е стом ве ку: 
од кра ја осам на е стог ве ка до по чет ка Пр вог свет ског ра та (2006) и Ми лан 
Ри сто вић (прир.), При ват ни жи вот код Ср ба у два де се том ве ку (2007). То ме 
ва ља при до да ти и јед ну скра ће ну вер зи ју ове це ли не, вер зи ју ко ју ау тор ски 
пот пи су ју Мар ко По по вић, Ми ро слав Ти мо ти је вић и Ми лан Ри сто вић, Исто
ри ја при ват ног жи во та: од сред њег ве ка до са вре ме ног до ба, а та књи га је 
иза шла 2011. го ди не. Ове књи ге спе ци фич ног пред мет ног и ме то до ло шког 
усме ре ња, по све му су де ћи, ни су мо гли да на пи шу са мо на ши исто ри о гра фи 
у ужем сми слу (они су пре вас ход но би ли ори јен ти са ни ка об ли ци ма јав ног 
жи во та, и то углав ном у обла сти по ли тич ких, вој них и др жав но прав них 
од но са), па су им се у овом по ду хва ту при кљу чи ва ли углав ном исто ри ча ри 
умет но сти и ви зу ел не кул ту ре, по пут Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа. 

У опи су при ват ног жи во та Ср ба у Хаб збур шком цар ству XVI II ве ка 
Ти мо ти је вић ипак ни је по ла зио ни из че га. У Пред го во ру сво јој књи зи он 
из ри чи то ука зу је на оне ау то ре чи ји ра до ви су му по мо гли у из во ђе њу но вих 
за да та ка, а ти ау то ри су: Ва са Ста јић, Ми та Ко стић, Ти хо мир Осто јић, Ра-
до слав М. Гру јић и Ду шан Ј. По по вић. Уз то он на гла ша ва да ни је те жио 
„ра све тља ва њу јед не по ја ве са ста но ви шта раз ли чи тих ди сци пли на, ко ли ко 
уса гла ша ва њу са по у ка ма сту ди ја кул ту ре као све о бу хват не ди сци пли не.” 
Та кво усред сре ђе ње на исто ри ју кул ту ре пред ста вља ве о ма плод ну ори јен-
та ци ју, ко ја у ве ли кој ме ри спа са ва ау то ра од не плод но сти де таљ них, че сто 
крај ње три ча вих рас пра ва о фе но ме ну при ват но сти, а по го то во у окол но сти-
ма ре ал не опа сно сти из вла че ња те ме из ван окви ра ем пи риј ских да то сти у 
ко ји ма се о пред ме ту мо же ана ли тич ки уте ме ље но раз го ва ра ти и ис тра жи-
ва ти. Ка да то ка же мо, има мо на уму чи ње ни цу да се и сам Ари јес, на по чет ку 
свог про грам ског тек ста, за пи тао „да ли је уоп ште мо гу ћа исто ри ја при ват-
ног жи во та?”, а он да је па жљи вим раз ма тра њем до шао до ре ал не осно ве и 
ре ла тив но ста бил ног упо ри шта за мо гу ћу са знај ну, ана ли тич ку про це ду ру. 
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У том ра фи ни ра ном из ла га њу нај чвр шћа тач ка и је сте упра во исто ри ја кул-
ту ре, у ко јој мно га опа жа ња ко ја се од но се на исто ри ју при ват ног жи во та 
до би ја ју сво ја ду бин ска зна че ња и сми сло ве. Исто вре ме но, у окви ру ова квог 
кон цеп та ра ни ји са знај ни до ме ти, по пут Осто ји ће вог ис тра жи ва ња жи во та 
мо на ха у фру шко гор ским ма на сти ри ма (До си теј у Хо по ву, 1907), или Гру ји-
ће вих опи са срп ског школ ства (Срп ске шко ле 1718–1739, 1908), или Ста ји ће вих 
но во сад ских по ро дич них исто ри ја (Но во сад ске би о гра фи је, 1936–1956), или 
Ко сти ће вих рас пра ва о спе ци фич но сти ма срп ске гра ђан ске кул ту ре (До си теј 
Об ра до вић у исто риј ској пер спек ти ви XVI II и XIX ве ка, 1952), или По по ви-
ће вог опи са жи во та срп ског на ро да на тлу Вој во ди не (Ср би у Вој во ди ни, 1957– 
1963), до шли су до пу но га из ра жа ја. 

Раз ли ку из ме ђу ових ра ни јих, по зи ти ви стич ки и кул тур но и сто риј ски 
усме ра ва них ис тра жи ва ња, и ових са да шњих ре зул та та срп ских исто ри ча ра 
кул ту ре ин спи ри са них фран цу ском шко лом Фи ли па Ари је са, ни је та ко те шко 
ус по ста ви ти. Ако су ови ра ни ји ис тра жи ва чи опи си ва ли по је ди не сег мен те 
дру штве ног, кул тур ног жи во та Ср ба, они су то чи ни ли са на ме ром да да ју 
де таљ ну ем пи риј ску сли ку на осно ву ко је је, утвр ђи ва њем не по бит них чи ње-
ни ца, би ло мо гу ће са гле да ти ка ко фак то граф ску ком плек сност дру штве не 
си ту а ци је то га вре ме на та ко и си сте ме прет по ста вље них узроч но сти ко ји 
су до та кве си ту а ци је до ве ли. Са свим из о ста вља ју ћи узроч но-по сле дич не 
мо де ле об ја шња ва ња, Ти мо ти је вић пред ме ту ис тра жи ва ња при сту па са знат-
но ви ше по тре бе да се ми о тич ки ор га ни зу је соп стве на са зна ња и да до ђе до 
кла си фи ка ци о не пре глед но сти на осно ву ко је је мо гу ће уо ча ва ти про це се 
ду го га тра ја ња у јед ном, за Ср бе пре лом ном вре ме ну, ка да су из ори јен тал-
не ци ви ли за циј ско-кул ту ро ло шке сфе ре ушли у ок ци ден тал ну, тј. за пад но/
сред њо е вроп ску. Сви ти уви ди су дра го це ни као очи гле дан ре зул тат евро пе-
и за ци је и мо дер ни за ци је срп ске кул ту ре, па се ова са зна ња не сво де са мо на 
по тре бу за што ши рим кру гом ем пи риј ских чи ње ни ца не го је реч о кул тур-
но-се ми о тич ком си сте му са знат но об у хват ни јим, си стем ским по љем деј ства 
у обла сти дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка. Та ква све о бу хват ност и спрем-
ност на син те зу без огра ни че ња пред ста вља не сум њи ву вр ли ну Ти мо ти је-
ви ће ве сту ди је Ра ђа ње мо дер не при ват но сти.

Од сту ди је Ра ђа ње мо дер не при ват но сти: при ват ни жи вот Ср ба у Хаб
збур шкој мо нар хи ји од кра ја 17. до по чет ка 19. ве ка до шло је до из ве сних 
про ме на у тер ми но ло шком си сте му за ко ји се Ти мо ти је вић опре де лио. Пре 
све га, тре ба уо чи ти да по јам на ро да, тј. срп ско га на ро да, у овој сту ди ји ви ше 
не би ва ре дов но по ми њан не го је си стем ски ис ти ски ван. На ме сто тог ста рог 
и пра ста рог, али вр ло пре ци зног и опе ра тив ног пој ма по ја вљу је се ње гов грч ки 
пан дан ‘ет ни ја’ и ‘ет нос’, што би у осно ви тре ба ло да зна чи исто или вр ло 
слич но што и реч ‘на род’. На том те ме љу Ти мо ти је вић ус по ста вља би нар ни 
тер ми но ло шки си стем: ‘ет ни ја’ – ‘на ци ја’, а он је тре ба ло да за ме ни тер ми-
но ло шку три ја ду: ‘ет нич ка ма са’ – ‘на род’ – ‘на ци ја’. На пу сти ти ова кву, ве ома 
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сло же ну, ра фи ни ра ну и до вољ но пре ци зну ску пи на пој мо ва и тер ми на, зна-
чи ло је, про сто, кре ну ти по гре шним пу тем и отво ри ти ми са о не про це се ко ји 
во де ка раз би ја њу озбиљ но уте ме ље не ет нич ке, на род не, на ци о нал не и кул-
тур не са мо све сти. По ме ну та тер ми но ло шка три ја да је са вр ше но ефи ка сна 
и пре ци зна у име но ва њу про це са и раз вој них ета па у тим про це си ма, док би-
нар ни тер ми но ло шки си стем то ни ка ко не успе ва, па би за рад на уч не ефи-
ка сно сти ту три ја ду тре ба ло без ре зер вно очу ва ти. Ар гу мен та ци ју на ко јој 
те ме љим ова кву оце ну би ћу сло бо дан да оп шир ни је из не сем на не ком дру-
гом, при клад ни јем ме сту. 

О су да ру јав ног и при ват ног, али још и ви ше о су ко би ма уну тар јав ног 
сек то ра око во ђе ња озбиљ не др жав не и дру штве не по ли ти ке се ћа ња на пи сао 
је Ми ро слав Ти мо ти је вић јед ну из у зет но ва жну књи гу: Та ков ски уста нак 
– срп ске Цве ти: о јав ном за јед нич ком се ћа њу и за бо ра вља њу у сим бо лич кој 
по ли ти ци зва нич не ре пре зен та тив не кул ту ре (Бе о град 2012). У тој књи зи, 
ко ја пред ста вља очи гле дан при мер че твр тог Ти мо ти је ви ће вог те о риј ско-ме-
то до ло шког обра сца, ау тор се по за ба вио на чи ном ус по ста вља ња се ћа ња на 
ве ли ке исто риј ске до га ђа је ве за не за по че так Дру гог срп ског устан ка и за 
ве ли ко исто риј ско де ло Ми ло ша Обре но ви ћа. Око основ ног ме ста од ко јег 
су кре ну ли ва жни уста нич ки до га ђа ји, око Та ков ског гр ма, ис пре пле тен је 
чи тав чи ње нич ни низ ко ји је на др жав ном и дру штве ном пла ну си сте мат ски 
гра ди ла ја сно про фи ли са на ви зу ел на, сим бо лич ка кул ту ра, те чи та ва кул тур-
на по ли ти ка и по ли ти ка се ћа ња срп ско га дру штва, те мла де срп ске др жа ве 
у на ста ја њу и раз во ју. Ти мо ти је ви ће ва мо но гра фи ја је сте ве о ма ус пео и убе-
дљив при мер пом но и де таљ но оба вље не сту ди је слу ча ја ко ји је из у зет но 
ва жан за раз у ме ва ње срп ске ре пре зен та тив не кул ту ре и кул тур не по ли ти ке 
у це ли ни.

Ка да се, по сле ду ге и те шке бо ле сти, 2016. го ди не окон чао би о ло шки ци-
клус Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа, зна ло се да ти ме ни је за о кру жен чи тав ње гов 
опус, те да ће усле ди ти из ве сне до пу не. Исти на, са мо су нај бо љи по зна ва о ци 
Ти мо ти је ви ће вог опу са зна ли ко јих ће раз ме ра те до пу не би ти, а та кав је дан 
зна лац, Ти мо ти је ви ћев док то ранд и на след ник на Ка те дри за исто ри ју умет-
но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, проф. др Вла ди мир Си мић, у име 
Ма ти це срп ске опро стио се не кро ло гом об ја вље ним у Ра ду Ма ти це срп ске 
за 2020. го ди ну. Ми ро слав Ти мо ти је вић је ду го био и остао ве зан за Ма ти цу 
срп ску и ње не уста но ве. Члан са рад ник Ма ти це срп ске по стао је 1991, а стал-
ни члан са рад ник 1995; члан Од бо ра Оде ље ња за ли ков не умет но сти је био 
од 1995. па до смр ти, а ду жност се кре та ра Оде ље ња оба вљао је 1999–2008; 
члан Из вр шног од бо ра и Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске био је 1999–2008, 
а за чла на Са ве та Ма ти це срп ске иза бран је 2016. У Га ле ри ји Ма ти це срп ске 
Ти мо ти је вић је био пред сед ник Над зор ног од бо ра 1992–2009, пред сед ник 
Управ ног од бо ра 2009–2016, а на по чет ку XXI ве ка дао је оди ста ве ли ки до-
при нос но вом про грам ском об ли ко ва њу све у куп не де лат но сти Га ле ри је.
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О јед ној књи зи, већ по од ма клој у на ста ја њу у вре ме ни ма Ти мо ти је ви ће вог 
те шког бо ло ва ња, па и ње го вог пре ра ног од ла ска са ово га све та, до бро се 
зна ло бар у уста но ва ма са ко ји ма је овај зна лац ра до, ак тив но, пу ним ср цем 
са ра ђи вао – у Га ле ри ји Ма ти це срп ске и Ма ти ци срп ској. Реч је би ла о сту-
ди ји о Те о до ру Кра чу ну, ко ја је пред ви ђе на да про пра ти и ре пре зен та тив ну 
из ло жбу ра до ва овог во де ћег срп ског сли ка ра XVI II ве ка. Та се књи га под 
на сло вом Те о дор Кра чун (Га ле ри ја Ма ти це срп ске – По кра јин ски за вод за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре Вој во ди не, Но ви Сад 2019) оди ста и по ја ви ла, три 
го ди не по сле ау то ро ве смр ти. Овом књи гом је Ми ро слав Ти мо ти је вић зна-
чај но до пу нио соп стве ни опус, па је јед ном озбиљ ном исто риј ско у мет нич ком 
сту ди јом о јед ном ве ли ком сли ка ру ба ро ка, оми ље не епо хе ко јој је нај ви ше 
ис тра жи вач ке па жње по све тио, до дат но за о кру жио соп стве ни опус. Та ква 
јед на обим на, те о риј ски уте ме ље на и ис тра жи вач ки до след но из ве де на мо-
но гра фи ја упра во му је не до ста ја ла, прем да је он 1993. ма ги стри рао на опу су 
Те о до ра Или ћа Че шља ра, али је по сле то га те о риј ски и ме то до ло шки ис ку-
ша вао раз ли чи те об ли ке ис тра жи ва ња, а он да се на кра ју свог жи во та вра тио 
јед ном ве ли ком сли ка ру и про бле му ту ма че ња ње го вог све у куп ног де ла. Та ква 
мо но граф ска фор ма, ко ја пред ста вља пе ти Ти мо ти је ви ћев те о риј ско-ме то-
до ло шки обра зац, по све ће на је јед ном ве ли ком сли ка ру, а мо жда му је је ди но 
та ква сту ди ја не до ста ја ла да би он про блем ски за о кру жио соп стве ни опус. 

И у овој књи зи су и те ка ко ви дљи ви те о риј ско-ме то до ло шка ши ри на 
Ти мо ти је ви ће вог при сту па те пло до но сно је дин ство чвр сте до ку мен та ри-
стич ке, чи ње нич ке осно ве, ко ју је он до пу ња вао до след ним, те о риј ски уте-
ме ље ним об ли ци ма ин тер пре та ци је и лу цид не хер ме не у ти ке за сно ва не на 
ду бин ским те о ло шким уви ди ма пре све га. То об је ди ња ва ње не че га што има 
пан дан у кул ту ро ло шким ис тра жи ва њи ма ши ро ког спек тра, а што се че сто 
име ну је као но ви кул тур ни ма те ри ја ли зам, као и не че га што по чи ва на ду-
бин ским мо де ли ма раз у ме ва ња и ту ма че ња умет нич ког тек ста, пред ста вља 
сја јан спој ка кав се мо же про на ћи и у не ким об ли ци ма ис тра жи ва ња дру гих, 
срод них об ли ка ства ра ла штва, па и у обла сти књи жев но сти, на при мер. У том 
сми слу по но во, али са да са ја сни јом, већ из ло же ном ар гу мен та ци јом, ис ти-
чем за кљу чак да ис тра жи вач ки не ми ри Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа ни су са мо 
ре ле вант ни за област исто ри је умет но сти не го има ју мно го ши ру ре ле ван ци ју 
и у до ме ну раз ли чи тих дру штве них и ху ма ни стич ких ди сци пли на. У сва ком 
слу ча ју, Ми ро слав Ти мо ти је вић је ство рио оди ста моћ но и зна чај но на уч но 
де ло, а то де ло тек оче ку ју но ви чи та о ци и но ве аван ту ре ту ма че ња и про уча-
ва ња. Ка да се јед ном бу де пи са ла све о бу хват на се ми о ти ка срп ске кул ту ре, 
на уч ни до при но си Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа ће у тој син те зи има ти и те ка ко 
зна чај но, дра го це но ме сто.



Теодор Илић Чешљар, Мучење Свете Варваре, 1785, Народни Музеј у Београду
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СРП СКА БА РОК НА УМЕТ НОСТ У СТУ ДИ ЈА МА  
МИ РО СЛА ВА ТИ МО ТИ ЈЕ ВИ ЋА

Већ у свом го во ру у Ма ти ци срп ској 1993. го ди не, на ску пу ор га ни зо ва-
ном у част се дам де се тог ро ђен да на ака де ми ка Де ја на Ме да ко ви ћа, Ми ро слав 
Ти мо ти је вић је ски ци рао обри се јед не но ве и ши ро ко по ста вље не ви зу ре 
срп ске умет но сти XVI II ве ка. Упра во те го ди не је на Оде ље њу за исто ри ју 
умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду од бра нио док тор ску те зу под 
на сло вом Срп ско ба рок но сли кар ство, ко ја је, у ства ри, би ла син те за огром-
них зна ња тек на го ве ште них у по ме ну том из ла га њу. За про у ча ва ње срп ске 
умет но сти XVI II ве ка Ти мо ти је ви ћа су за ин те ре со ва ли ње го ви про фе со ри 
– Рад ми ла Ми ха и ло вић и Де јан Ме да ко вић – ко ји су у то вре ме би ли вр хун ски 
ау то ри те ти у овој обла сти. Иа ко су обо је има ли из ра зи то раз ви јен ана ли тич-
ки на уч ни апа рат, ипак је, у кон тек сту ди сци пли не ко јом су се ба ви ли, ме ђу 
њи ма по сто ја ла зна чај на ме то до ло шка раз ли ка. На и ме, ка ко је Ти мо ти је вић 
по ја снио, иа ко је Де јан Ме да ко вић пе ри о ди за ци ју и раз у ме ва ње раз вит ка 
срп ске умет но сти но вог ве ка са гле да вао кроз ње не стил ске ме не, ипак је 
исто ри ју умет но сти по сма трао у ши рем кон тек сту – кроз кон цепт кул тур не 
исто ри је. Сто га се у сво јим ра до ви ма увек тру дио да пру жи сли ку ши рег 
кон тек ста, од но сно кул тур ног мо де ла уну тар ко јег би сме стио по сма тра ни 
фе но мен, би ло да се ра ди ло о не ком умет нич ком де лу или би о гра фи ји умет-
ни ка. С дру ге стра не, Рад ми ла Ми ха и ло вић је сво је ра до ве за по чи ња ла ико-
но граф ским раз ма тра њи ма да би се по том за пу ти ла ка ду бљим ико но ло шким 
сло је ви ма, ода кле би је ње но огром но зна ње од ве ло у да љу ком па ра тив ну 
ана ли зу у ши рем европ ском кон тек сту. 

Из ме ђу ова два мо де ла, јед ног до па дљи вог и ко му ни ка тив ног и дру гог 
хер ме тич ног и по не кад не ра зу мљи вог, Ми ро слав Ти мо ти је вић је по чео да 
уоб ли ча ва соп стве ни на уч ни пут ко ји је под ра зу ме вао об је ди ња ва ње до брих 
аспе ка та оба ме то да, те њи хо во уса гла ша ва ње и ак ту е ли зо ва ње са са вре ме ним 
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ста њем на у ке. Жив и ра до знао дух га је стал но на во дио на но ва ис тра жи вач-
ка пу то ва ња по Евро пи, као и на не у мор но са ку пља ње и иш чи та ва ње но ве 
на уч не ли те ра ту ре. За хва љу ју ћи то ме, он се са ла ко ћом кре тао из ме ђу раз-
ли чи тих ху ма ни стич ких ди сци пли на, увек спре ман да пре и спи та ста ра зна ња 
и да раз мо три и про ве ри ис прав ност но вих. У прак тич ном сми слу, то је зна-
чи ло да је он вр ло до бро по зна вао и ува жа вао зна чај кул тур но-исто риј ског 
кон тек ста, али да је био све стан да се уз по моћ ње га не мо же до пре ти до 
су шти не и је згра са мог умет нич ких фе но ме на. За то се окре нуо про у ча ва њу 
и де фи ни са њу ала та ко ји ма би тај део про бле ма мо гао да раз ре ши, што га је 
не ми нов но уда љи ло од ре ла тив но си гур них и ута ба них ста за ко је су про крчи-
ли ње го ви прет ход ни ци. 

Иа ко се у то вре ме у сту ди је срп ског ба ро ка ула зи ло из ис тра жи ва ња сред-
њег ве ка, што је и он сам по не кад на по ми њао, сво је са мо у о бли ча ва ње је 
за по чео из у ча ва њем ре не сан се и ма ни ри зма, ве ро ват но по ве ден сту ди ја ма 
код про фе сор ке Рад ми ле Ми ха и ло вић. С до брим пред зна њем но во ве ков ни 
умет нич ки фе но ме ни му ни су мо гли оста ти не по зна ти и не си сте ма ти зо ва ни, 
а ба рок је ви део као кул тур ни плу ра ли тет ко ји се у умет но сти ма ни фе сто вао 
кроз стил ске и исто риј ске ка те го ри је. У кул тур но-ге о граф ском сми слу на гла-
ша вао је спе ци фич но сти ју жно е вроп ског (ита ли јан ског и шпан ског), за пад-
но е вроп ског и сред њо е вроп ског ба ро ка, уну тар ко јег је опет до ла зи ло до ва-
ри ја ци ја у скла ду са вер ским раз ли чи то сти ма (ка то ли ци и про те стан ти). У 
том кон тек сту по себ но ме сто је оста вио за пра во слав ни сло вен ски свет гру-
пи сан на ис то ку Евро пе и за ре цеп ци ју ба рок них фе но ме на у окви ру тра ди-
ци о нал не цр кве не умет но сти. За по ста вља ње та ко ши ро ке осно ве Ми ро слав 
Ти мо ти је вић је мо рао да ура ди обим не при прем не рад ње ко је су укљу чи ва ле 
че сте и ду ге сту диј ске бо рав ке у ино стран ству, да се упо зна не са мо са те-
мељ ним тек сто ви ма и хи по те за ма већ и са по је ди нач ним сту ди ја ма слу ча ја. 
Све те ди ле ме и про бле ми мо гу се на слу ти ти већ у увод ном де лу ње го вог 
ка пи тал ног Срп ског ба рок ног сли кар ства у ко јем је по ку шао да раз ја сни 
сво ју по зи ци ју, осла ња ју ћи се на ра до ве во де ћих ис тра жи ва ча европ ског 
ба ро ка: Хо зеа Ма ра ва ла, Ерн ста Гом бри ха, Вик то ра Та пи јеа, Вер не ра Вај-
зба ха, Пје ра Фран ка сте ла, Ру дол фа Вит ко ве ра, Џо на Ру пер та Мар ти на или 
Џо на Кни пин га. По себ ну па жњу је по све тио ре цеп ци ји ба ро ка у ру ској и 
укра јин ској умет но сти кроз сту ди је Ди ми три ја Чи жев ског, Ве ре Свјен цић ке, 
Ми ха и ла Ал па то ва, Па вла Жол тов ског, Алек сан дра Мо ро зо ва или Ен дреа 
Ан ђа ла. По мак ко ји је у књи зи на чи нио био је огро ман, иа ко услед ком плек-
сно сти ње не струк ту ре, гу стог са др жа ја и не спрем но сти струч не јав но сти 
за но ви не – не до вољ но очи гле дан. У том сми слу тре ба ис та ћи да је мен тор 
ра да про фе сор Де јан Ме да ко вић имао слу ха за спе ци фич ност Ти мо ти је ви-
ће вог при сту па, те био спре ман да сво јим ау то ри те том по твр ди ва лид ност 
но вог са гле да ва ња срп ског ба ро ка. Да ка ко, не ких ком про ми са је мо ра ло би ти, 
а они су се огле да ли у пр вом де лу књи ге ко ји је по на вљао оп ште при хва ће ну 
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пе ри о ди за ци ју срп ске умет но сти XVI II ве ка, кон ци пи ра ну кроз ка те го ри ју 
сти ла. И без ње га, књи га је би ла ме то до ло шки чвр ста, усме ре на ка струк ту-
рал ној ана ли зи ба рок ног сли кар ства и устро је на она ко ка ко су то та да ра ди ли 
нај бо љи европ ски ис тра жи ва чи.

Из да на шње пер спек ти ве ни је ла ко го во ри ти и са же ти опус про фе со ра 
Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа по све ћен про бле ми ма срп ског ба ро ка, јер спи сак 
чи ни ви ше од ше зде сет је ди ни ца, што књи га, што сту ди ја и рас прав них чла-
на ка. Ка ко се чи ни, ње гов нај ра ни ји об ја вље ни рад За ха ри ја Ор фе лин – Распеће 
са Лон ги ном и по што ва ње Хри сто вих ра на у срп ској умет но сти XVI II ве ка 
из 1984. ука зу је упра во на основ ни ис тра жи вач ки по сту пак ко јим је кре нуо 
у фа сци нант ни свет ба ро ка. У ње му се ба вио ико но гра фи јом по ме ну те пред-
ста ве у кон тек сту ба рок не те о ло ги је усме ре не ка ме ди та ци ја ма о Хри сто вом 
стра да њу. Упра во ту је ле жао нај ве ћи от клон од на чи на на ко ји су ра ни ји 
ис тра жи ва чи са гле да ва ли по ме ну ту те му. Ти мо ти је вић је но ве од го во ре у 
ве зи са срп ским ре ли ги о зним сли кар ством по тра жио у чвр шћем кон тек сту-
а ли зо ва њу ико но гра фи је у пра во слав ној ба рок ној те о ло ги ји, чи ји је сте пен 
ис тра же но сти у на шој сре ди ни у том тре нут ку био на ве о ма ни ском ни воу. 
То је да ље зна чи ло да је у кор пус ње го вих зна ња не из о став но мо ра ла да бу де 
укљу че на по ле мич ка и ди дак тич ка ли те ра ту ра XVII и XVI II ве ка об ја вљи-
ва на и Ки је ву и Мо скви, што је, узи ма ју ћи у об зир кул тур но-по ли тич ке окол-
но сти дру ге по ло ви не XX ве ка, пред ста вља ло из у зе тан под виг. Ипак, он је 
то схва тио као иза зов, па је за јед но са ко ле гом Бо ди ном Вук са ном, ко ји се 
ин те ре со вао за слич не фе но ме не, по све тио ско ро чи та ву де це ни ју от кри ва њу 
тог та да дру штве но мар ги на ли зо ва ног зна ња, мар љи во иш чи та ва ју ћи из во ре 
пред ста вље не у де ли ма пра во слав них те о ло га – Си ме о на По лоц ког, Ла за ра 
Ба ра но ви ча, Те о фа на Про ко по ви ча, Сте фа на Ја вор ског и Пла то на Лев ши на. 
По сле дич но, та ли те ра ту ра му је омо гу ћи ла да се озбиљ ни је и ду бље упу ти 
у ана ли зу по е ти ке ба рок не ико не и ути ца ја ре то рич ких еле ме на та на ли ков не 
умет но сти, по ла зе ћи не као ње го ви прет хо ди ци од ка то лич ке ре фор ма циј ске 
те о ло ги је, већ са са мих из во ра ре фор ми са не пра во слав не те о ло ги је XVII 
ве ка. Та кав при ступ је от крио мањ ка во сти ста ри је ме то до ло ги је и отво рио 
је дан дру га чи ји и са вре ме ни ји на чин са гле да ва ња срп ског ба рок ног сли кар-
ства. По вла че њем ста ри је ге не ра ци је са жи вот не сце не овај ме то до ло шки 
при ступ је у на ред ним де це ни ја ма по стао до ми нан тан у ис тра жи ва њи ма 
срп ске умет но сти XVI II и XIX ве ка.

Већ су члан ци ко ји су прет хо ди ли док тор ској те зи, нај че шће об ја вљи ва ни 
у Збор ни ку за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске („Пр ви срп ски штам па ни 
ан ти мин си и њи хо ви узо ри”, „Ико но гра фи ја Ве ли ких пра зни ка у срп ској 
ба рок ној умет но сти”, „Ико но гра фи ја па ра бо ла у срп ском ба рок ном сли кар-
ству и укра јин ски про по вед нич ки збор ни ци”, „‘Хлеб жи вот ни’ у ни ши про-
ско ми ди је ма на сти ра Бо ђа на”, „Идеј ни про грам зид ног сли кар ства у при-
пра ти ма на сти ра Кру ше до ла”) го во ри ли о по ку ша ју ус по ста вља ња чвр шће 
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по ве за но сти из ме ђу ре фор ми са не пра во слав не ба рок не те о ло ги је и срп ске 
ре ли ги о зне умет но сти XVI II ве ка. Као из у зет но пло дан ис тра жи вач и пи сац, 
на овом по љу је по сти гао ви ше не го би ло ко ји ње гов прет ход ник раз ви ја ју ћи 
и отва ра ју ћи те ме до та да нео бра ђе не у до ма ћој на у ци. Ка ко је сам го во рио, 
па у зи ра ње у ис тра жи ва њи ма је не мо гу ће, јер се та да гу би нит и кон ти ну и-
тет ко ји се по сле спо ро и му ко трп но на до ме шћу ју. То је и сам ис ку сио, ка да 
се на кон по ду жег пе ри о да, то ком ко јег је био окре нут ис тра жи ва њу срп ске 
умет но сти XIX ве ка, по но во окре нуо срп ском ба рок ном сли кар ству. Да бу-
де ја сни је, ни је он ни ка да пре ста јао да об ја вљу је ра до ве о XVI II ве ку, али 
ка да је у по след њих не ко ли ко го ди на по но во за ро нио у ли те ра ту ру, ба ве ћи 
се пи са њем књи ге о сли ка ру Те о до ру Кра чу ну, от крио је да су се ба ро ко ло-
шке сту ди је по ме ри ле са оне тач ке на ко јој је он стао. Сто га је из но ва, као на 
по чет ку ка ри је ре, по чео да си сте ма тич но иш чи та ва ак ту ел на на уч на де ла 
све ви ше се усме ра ва ју ћи ка ви зу ел ној те о ло ги ји као но вом кон цеп ту ис тра-
жи ва ња ста рих об ли ка ба рок не по бо жно сти. Из то га су про и за шли сле де ћи 
ва жни ра до ви: „По што ва ње Ма ри је Маг да ле не у ба рок ном вер ском про гра-
му Кар ло вач ке ми тро по ли је и Кра чу но ва ком по зи ци ја ‘На до ди руј ме’”, 
„Нео па ли ма ку пи на као те о фа ни ја и ње не пред ста ве у ви зу ел ној умет но сти 
Кар ло вач ке ми тро по ли је” и „О фор ма ма тран сфе ра ви зу ел ног зна ња: Об ре-
за ње Хри сто во од Ди ре ра до Кра чу на”.

Јед на од ве ли ких ба рок них те ма ко јој се про фе сор Ти мо ти је вић увек 
из но ва вра ћао ти ца ла се кул то ва чу до твор них ико на и ба рок них об ли ка при-
ват не и јав не по бо жно сти. Сво јим члан ци ма о Бо го ро ди ци Брн ској, Бо го ро-
ди ци Не штин ској, Бо го ро ди ци Без дин ској, Бо го ро ди ци Сме де рев ској, Бо го-
ро ди ци Бо ђан ској, Бо го ро ди ци Ши клу шкој, или пак о пла чу чу до твор них 
ико на у ба ро ку, отво рио је чи та во јед но ма ри о ло шко по ље ис тра жи ва ња у 
исто ри ји срп ске ре ли ги о зно сти. Сту ди ра ју ћи раз ли чи те при ме ре, по ку ша вао 
је да раз у ме и об ја сни на чи не фор ми ра ња и функ ци о ни са ња пре да ња о по-
је ди ним Бо го ро ди чи ним ико на ма, али и об ли ке њи хо вог ма ни фе сто ва ња и 
ре цеп ци ју не са мо у зва нич ној цр кве ној по бо жно сти већ и у кон тек сту на род-
них ве ро ва ња ко ја су се гра ни чи ла са су је вер јем. При том, по ме ну те фе но ме-
не ни је по сма трао из ви зу ре ет но ло га-ан тро по ло га, већ ис пи ти ва ча гра ни ца 
ви зу ел ног, све стан да без по зна ва ња по стиг ну ћа у ди сци пли на ма ко је се 
пре пли ћу са исто ри јом умет но сти ни је мо гу ће сти ћи до ква ли тет ни је и ду-
бље спо зна је о од ре ђе ном фе но ме ну. 

Ја ча ње на ци о нал не иде је у јав ном дис кур су то ком де ве де се тих го ди на 
XX ве ка, на ве ло је про фе со ра Ти мо ти је ви ћа и да пре и спи та ге не зу не ких 
пој мо ва ко ри шће них у кон тек сту XVI II сто ле ћа, али и да до дат но раз ја сни 
про блем про ме на об ли ка и функ ци ја кул то ва срп ских све ти те ља. По ред ана-
ли зе ре цеп ци је и по ли тич ке упо тре бе ста рих не ма њић ких кул то ва, што је 
као те му об ра дио у тек сто ви ма „‘Ser bia sac ra’ и ‘Ser bia san cta’ у ба рок ном 
вер ско-по ли тич ком про гра му Кар ло вач ке ми тро по ли је” и „Сте фан Не ма ња 
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у ба рок ном вер ско-по ли тич ком про гра му срп ске цр кве”, до при нео је и разу-
ме ва њу не ких но во ве ков них кул то ва, од ко јих је нај по зна ти ји био онај срем-
ских Бран ко ви ћа. Њи ма је по све тио до ста вре ме на, ка ко кроз по је ди не сту-
ди је (Срем ски де спо ти Бран ко ви ћи и осни ва ње ма на сти ра Кру ше до ла), та ко 
још ви ше у ка пи тал ној дво том ној мо но гра фи ји о ма на сти ру Кру ше до лу. По-
себ ној гру пи ра до ва при па да ју они по све ће ни не по зна тим и не ис тра же ним 
те ма ма, по пут члан ка о „По што ва њу те ми швар ског ми тро по ли та Јо си фа 
Но вог у ба рок ној зва нич ној и на род ној по бо жно сти Кар ло вач ке ми тро по ли је”, 
чи ме је са мо по твр дио свој не при ко сно ве ни ау то ри тет на овом по љу.

Ин вен тив ни дух про фе со ра Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа огле дао се и у то ме 
што је број не на уч не про бле ме отва рао ус пут, док је раз ми шљао о круп ни јим 
пој мо ви ма и кон цеп ти ма ба рок не кул ту ре, као што су про стор или ре пре зен
та ци ја. Про бле му ана ли зе про сто ра је при сту пао дво ја ко – би ло као сту ди је 
слу ча ја, што до бро илу стру је чла нак „‘Про шпект ма на сти ра Кру ше до ла у Сре-
му’: ба кро рез За ха ри је Ор фе ли на из 1775”, би ло та ко што га је ту ма чио кроз 
не ки дру ги фе но мен ко ји је бли же од ре ђи вао ње го ву сим бо ли ку или функ ци-
ју. На кон че ти стич ки на чин је до во дио у ве зу про стор ма на сти ра са ефе мер ним 
спек та клом и му зи ком, ме ди та тив но хо до ча шће са штам па ном књи гом, сим-
бо лич ну хри шћан ску то по гра фи ју са кар то гра фи јом, или све ти тељ ске мо шти 
са ме мо ра тив ном функ ци јом про сто ра. Ка ко је то функ ци о ни са ло у ко нач ној 
из вед би по ка зу ју већ на сло ви ње го вих чла на ка: „Ви зи та ци ја ма на сти ра Ши-
ша тов ца у XVI II ве ку: При лог из у ча ва њу ефе мер ног спек та кла”, „Ду хов но 
хо до ча шће и ‘Опи са ни је Је ру са ли ма’ Хри сто фо ра Џе фа ро ви ћа”, „Уло га му зи-
ке у уоб ли ча ва њу цр кве ног ен те ри ја ра у XVI II и у пр вој по ло ви ни XIX ве ка”, 
„Исти ни та ико но гра фи ја Је ру са ли ма и ба кро рез Хри сто фо ра Џе фа ро ви ћа 
‘План хра ма Хри сто вог гро ба’” или „Мо шти све тих де спо та Бран ко ви ћа и 
ме мо риј ска струк ту ра са крал ног про сто ра глав ног кру ше дол ског хра ма”.

С дру ге стра не, ни кон цепт ре пре зен та ци је ба рок не лич но сти ни је мо гао 
да оста не нео бра ђен, нај пре ски ци ран у књи зи Срп ско ба рок но сли кар ство, 
у по гла вљу на сло вље ном „Сли ка чо ве ка”, а ка сни је још де таљ ни је раз ра ђен 
у ка пи тал ном де лу Ра ђа ње мо дер не при ват но сти. При ват ни жи вот Ср ба 
у Хаб збур шкој мо нар хи ји од кра ја 17. до по чет ка 19. ве ка. У њи ма се по за ба-
вио, уз по моћ из во ра и ар хив ске гра ђе, не са мо кул тур но-пси хо ло шким устрој-
ством љу ди из раз ли чи тих дру штве них сло је ва (гра ђа на, умет ни ка, пле ми ћа) 
и об ли ци ма пред ста вља ња њи хо вог соп ства, већ и на чи ни ма ви зу ел не ре пре-
зен та ци је ста ту са и до сто јан ства као нор ма тив них еле ме на та тог до ба. Још 
ду бље и ар гу мен то ва ни је је то по ка зао на при ме ри ма ели те, кроз ана ли зу 
функ ци је пор тре та као по ли тич ког и со ци јал ног зна ка ко ји је мар ки рао по-
ло жај по је дин ца у фе у дал но до ба. У ту свр ху про фе сор Ти мо ти је вић је у 
раз ма тра ње узео но си о це дру штве не мо ћи – ар хи је ре је, пле ми ће и, на рав но, 
са мог вла да ра. Сту ди је Пор тре ти ар хи је ре ја у но ви јој срп ској умет но сти, 
за тим Хри сто фор Џе фа ро вић – Ко ња нич ки пор тре ти бра ће Стра ти ми ро вић 
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као Mi li tis Chri sti a ni и Умет ност и по ли ти ка: Пор трет Јо си фа II на ико но
ста су Те о до ра Или ћа Че шља ра у Мо кри ну, по ста ле су ба зич ни тек сто ви за 
ба вље ње овом те ма ти ком, од ко јих су сви ка сни ји пи сци за по чи ња ли сво ја 
ис тра жи ва ња.

Ње гов на уч ни осе ћај га је упу тио на још јед ну ис тра жи вач ку област 
ко ја је ду го оста ла на мар ги ни, а реч је о од но су срп ског про све ти тељ ства 
и ли ков них умет но сти. Иа ко иза то га ни су ста ја ла основ на ис тра жи ва ња као 
у слу ча ју ба ро ка, про фе сор Ти мо ти је вић је на слу тио да се ту кри је ве ли ка 
и ва жна те ма и по ку шао је да је ма кар ма ло осве тли. Ни је имао вре ме на да 
јој се ви ше по све ти, али из то га су све јед но про ис те кле бри ли јант не сту ди је 
– Гај Му ци је Сце во ла пред Пор се ном и То ми ри да са Ки ро вом гла вом Сте фа
на Га ври ло ви ћа као па три от ски exem plum vir tu tis, Вас пи та ње емо ци ја и 
уоб ли ча ва ње мо дер ног гра ђан ског иден ти те та код Ср ба и Зна чај До си те је ве 
„Хри сто и ти је” у при хва та њу ма ни ра као кул тур ног ка пи та ла срп ског но во
ве ков ног гра ђан ства. У њи ма је пре по знао и про ту ма чио пој мо ве ва жне за 
раз у ме ва ње кул ту ре про све ти тељ ства, као што су па три о ти зам, сен ти мен-
та ли зам, гра ђан ски иден ти тет, и на до гра ђу ју ћи сво је сту ди је ба ро ка ин тер-
пре ти рао их је у но вом кљу чу. Ова област че ка но ве ис тра жи ва че, али по чет-
ни ко ра ци су већ на пра вље ни у ње го вом де лу.

На кра ју, не тре ба за бо ра ви ти да је Ми ро слав Ти мо ти је вић свој про фе-
си о нал ни пут за по чео у Му зе ју при ме ње не умет но сти, као ку стос у Од се ку 
за др во и стил ски на ме штај, те да су по зна ва ње ма те ри ја ла и тех ни ка за нат-
ске об ра де би ли ком па ра тив на пред ност ко ју је имао у од но су на ве ћи ну сво-
јих ко ле га са фа кул те та. Иа ко ма њег ин тен зи те та, љу бав пре ма при ме ње ној 
умет но сти, а на ро чи то у кон тек сту ба рок не ре пре зен та тив но сти ко ја је по ве-
зи ва ла и са жи ма ла раз ли чи те ме ди је и тех ни ке у јед ну це ли ну, оста ла је код 
ње га при сут на до кра ја жи во та. Пе ри о дич но јој се вра ћао ис пи су ју ћи стра ни-
це о сит ним пред ме ти ма по пут па на ги ја, на пр сних кр сто ва, злат них ме да ља 
са вла да ре вим ли ком, или сре бр них око ва на ико на ма и књи га ма. Ни је за-
не ма ри вао ни круп не објек те по пут Бо го ро ди чи них тро но ва и де ко ри са них 
др ве них кон струк ци ја као што су би ли тро но ви за мо шти или Хри стов гроб. 
Исто вре ме но их је ана ли зи рао и као пе дант ни му зеј ски рад ник, и као исто-
ри чар иде ја и као те о лог, а све то је об је ди ња ва ла ње го ва лич ност, од но сно 
све су то би ле лич но сти ко је су об је ди ње не де ло ва ле у ње го вој пер со ни. 

Сто га, на ма да нас оста је са мо да па жљи во иш чи та ва мо и про ми шља мо 
на уч ну и ин те лек ту ал ну оста ви ну Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа, те да по ку ша мо 
да је про ду би мо и про ши ри мо у ме ри у ко јој је то мо гу ће. Но ве тех но ло ги је 
до но се но ве ме то де, што нам отва ра мо гућ ност да се јед на ко од ва жно, као 
и он у сво је вре ме, оти сне мо ка не по зна тим ду хов ним про сто ри ма, с чвр стим 
уве ре њем ко јим се и он во дио, а то је да рад и по све ће ност до во де до ци ља. 
Да је био у пра ву то се већ са да ви ди, а да је мо жда био и је дан од нај ве ћих 
срп ских исто ри ча ра умет но сти – вре ме ће по ка за ти.
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Теодор Крачун и Јаков Орфелин, Иконостас Саборне цркве у Сремским Карловцима, 1780.



Никола Нешковић, Свети деспоти Бранковићи, 1753, манастир Крушедол



23

UDC 7.07:929 Timotijević M.

Ми ро сла ва Ко стић

МИ РО СЛАВ ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ И ИС ТРА ЖИ ВА ЊА  
ИСТО РИ ЈЕ ПРИ ВАТ НОГ ЖИ ВО ТА КОД СР БА

Ми ро слав Ти мо ти је вић је био нео бич на и рет ка ин ди ви дуа чи ја по ја ва 
је озна чи ла пре крет ни цу у исто ри ји на ше ба ро ко ло ги је. Осо ба ви спре ног 
ду ха и бри љант ног ума, ши ро ких ин те ре со ва ња, све стра не оба ве ште но сти 
и од не го ва не еру ди ци је, био је из ван ред но да ро вит на уч ник, пре пун ис тра-
жи вач ке стра сти и има ги на ци је. Иа ко је из у ча вао исто ри ју умет но сти и 
ви зу ел ну кул ту ру но вог ве ка, ње гов основ ни ме то до ло шки при ступ био је 
фе но ме но ло шки и за сно ван на пре ва зи ла же њу стро гих по де ла из ме ђу по је-
ди них спе ци ја ли стич ких исто риј ских и дру штве них ди сци пли на. Лич ни и 
струч ни ха би тус че сто је под сти цао Ти мо ти је ви ћа да ис ко ра чи из сво је нај-
у же на уч не ди сци пли не. Ре зул тат су ње го ви ра до ви ко ји пред ста вља ју по-
гла вља у књи га ма При ват ни жи вот у срп ским зе мља ма у освит но вог до ба, 
прир. А. Фо тић, Бе о град 2005. („Вер ник и по да ник”, 623–654; „Ин ди ви ду ал-
на при ват ност”, 687–758; „При ват ност по ро ди це”, 759–811; „До ма ћи про стор”, 
812–842; „Дру же ње из ме ђу при ват ног и јав ног”, 843–863), При ват ни жи вот 
Ср ба у де вет на е стом ве ку, ур. А. Сто лић, Н. Ма ку ље вић, Бе о град 2006. 
(„При ват ни про сто ри и ме ста при ват но сти”, 623–654), М. По по вић, М. Ти-
мо ти је вић, М. Ри сто вић, Исто ри ја при ват ног жи во та Ср ба од сред њег ве ка 
до са вре ме ног до ба, Бе о град 2011. („У освит но вог до ба”, 173–391) и сва ка ко 
нај зна чај ни ја пу бли ка ци ја у ко јој је Ти мо ти је вић су бли ми рао сво ја ис тра жи-
вач ка и на уч на са зна ња о при ват ном жи во ту срп ског на ро да уну тар гра ни ца 
Хаб збур шке мо нар хи је – Ра ђа ње мо дер не при ват но сти, Бе о град 2006. (Књи га 
је за слу гом Зо ра на Ха мо ви ћа, глав ног уред ни ка и ди рек то ра из да вач ке ку ће 
Клио пре ве де на на не мач ки је зик у окви ру се ри је „Wi e ser-En z yklopädie des 
europäischen Ostens. Die Geschic hte der mo der nen Pri vat he it. Zur Kul tur geschic hte 
der Ser ben” 2.2, под на сло вом: Die Ge burt der Mo der nen Pri vat he it: Das Pri
va tle ben der Ser ben in der Hab sbur ger mo nar chie vom Aus gang des 17. bis zum 
Be ginn des 19. Ja hr hun derts, We i ser Ver lag, Kla gen furt/Ce lo vec, 2011.)
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Исто риј ска на у ка се до не дав но углав ном ни је ба ви ла при ват ним жи воти-
ма лич но сти. Из у ча ва ни су ра то ви и бит ке, по те зи ве ли ких лич но сти, во ђа и 
др жав ни ка, али рет ко жи вот же не и му шкар ца, њи хо ве на ви ке, од нос пре ма 
ра ђа њу, смр ти, ка ко су се оде ва ли, ка кве су им би ле ку ће, у ко је су шко ле ишли, 
шта су чи та ли, ка ко су се за ба вља ли. По след њих де це ни ја исто ри о граф ска 
ис тра жи ва ња раз ви ла су но ву свест о про шло сти у чи је је сре ди ште по ста вљен 
оби чан чо век. При ват ни жи вот, до сад за по ста вље ну те му, у са вре ме на ис тра-
жи ва ња уве ли су фран цу ски исто ри ча ри Фи лип Ари јес и Жорж Ди би сво јом 
еди ци јом „Исто ри ја при ват ног жи во та”, ко ја је афир ми са ла но ве ме то до ло шке 
кон цеп те са вре ме не исто риј ске на у ке. Они су оку пи ли ве ли ки тим вр хун ских 
струч ња ка из раз ли чи тих гра на на у ке ко ји су за по че ли ис пи си ва ње јед не 
исто ри је дру га чи је од оне на ко ју смо на ви кли. То ни је до га ђај на исто ри ја, 
пу на да ту ма, ра то ва, име на, не го исто ри ја сва ко днев ног жи во та. Пе то том ну 
Исто ри ју при ват ног жи во та, у ре дак ци ји Фи ли па Ари је са и Жор жа Ди би ја, 
фран цу ских исто ри ча ра, пре ве ла је из да вач ка ку ћа Клио. Под стак ну та овим 
по ду хва том, она је по кре ну ла огро ман ис тра жи вач ки про је кат Исто ри ја при
ват ног жи во та на тлу срп ских зе ма ља, у окви ру ко јег је об ја вље но пет то-
ма ва: При ват ни жи вот у срп ским зе мља ма сред њег ве ка (при ре ди ле Сми ља 
Мар ја но вић-Ду ша нић и Да ни ца По по вић), При ват ни жи вот у срп ским земља
ма у освит мо дер ног до ба (при ре дио Алек сан дар Фо тић), При ват ни жи вот 
код Ср ба у де вет на е стом ве ку (при ре ди ли Ана Сто лић и Не над Ма ку ље вић), 
Ра ђа ње мо дер не при ват но сти и Исто ри ја при ват ног жи во та Ср ба од сред
њег ве ка до са вре ме ног до ба (ау то ра Мар ка По по ви ћа, Ми ро сла ва Ти мо ти је-
ви ћа и Ми ла на Ри сто ви ћа). За хва љу ју ћи овим из да њи ма, из да вач ка ку ћа Клио 
за слу жна је, „у на шим при ли ка ма, за нов на чин чи та ња исто ри је”. У на стан ку 
пр вог, дру гог, тре ћег и пе тог то ма уче ство ва ли су ти мо ви ис тра жи ва ча, док 
је че твр ти рад са мо јед ног ау то ра – др Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа.

Тра га ју ћи за бо љим раз у ме ва њем на чи на на ко ји се из ме ђу XVI и XVI II 
сто ле ћа оцр та ла но ва гра ни ца из ме ђу под руч ја при ват ног и над ле жно сти 
јав не вла сти и вла сти за јед ни це, Фи лип Ари јес је пред ло жио ис пи ти ва ња 
три фе но ме на ко ји су пре о бра зи ли за пад на дру штва: „но ва уло га др жа ве ко ја 
се све ви ше ме ша у обла сти ду го ван ње ног до ма ша ја; вер ске ре фор ме, про-
те стант ске и ка то лич ка, ко ји ма се од вер ни ка зах те ва ин тер и ор ни ја по бо жност, 
ин тим ни ја бо го бо ја жљи вост; и нај зад, раз вој чи та ња и пи са ња, за хва љу ју ћи 
че му по је ди нац мо же да се осло бо ди ста рин ских ве за ко је га ве зу ју за за једни-
цу, за кул ту ру ка зи ва ња и по на ша ња”. Ми ро слав Ти мо ти је вић, у на сто ја њу да 
схва ти ка ко мо дер на др жа ва, ре фор ми стич ке ре ли ги је и бо ље рас по де ље на 
пи сме ност успе ва ју да у ви ше од два ве ка из но ва по ву ку гра ни цу из ме ђу 
при ват ног и јав ног у жи во ту срп ског на ро да уну тар Хаб збур шке мо нар хи је, 
сле ди са вет фран цу ског исто ри ча ра. 

Па жња ау то ра усме ре на је на ра ђа ње мо дер не при ват но сти и при ват ног 
жи во та код нас у вре ме ну од кра ја XVII до по чет ка XIX ве ка у де лу срп ске 
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ет нич ке за јед ни це на ста ње не у про сто ру европ ског ци ви ли за циј ског кру га. 
Би ло је то раз до бље ка да про све ће ни ап со лу ти сти у Хаб збур шкој мо нар хији 
по сте пе но и си сте мат ски ни зом за ко на и про пи са ре фор ми шу сав др жав ни 
и дру штве ни жи вот. У том уоб ли ча ва њу, под ути ца јем про све ти тељ ских иде-
ја, до ла зи до сло же них пре ви ра ња и све отво ре ни јих по ти ски ва ња ба рок них 
схва та ња. Ба рок ни кул тур ни мо дел сме њен је про све ти тељ ским, а то је усло-
ви ло до га ђа је ко ји ће из ме ни ти ка рак тер по је дин ца и ње го ву уло гу у сва ко-
днев ном жи во ту дру штва. Ти мо ти је ви ће ве сту ди је на ста ја ле су по ступ но, 
као ис ход ду го го ди шњих ис тра жи вач ких ис ку ста ва, раз ми шља ња и спо зна је 
да мо дер ну при ват ност пред ста ви као по ја ву ко ја пот пу ни је од дру гих осве-
тља ва од ре ђе но исто риј ско раз до бље, ње го ве но се ће иде је и про та го ни сте. 
У скла ду с та квим опре де ље њем, Ти мо ти је вић је мо дер ну при ват ност ста вио 
у оквир круп них про ме на струк ту ре срп ског дру штва од кра ја XVII до по чет-
ка XIX ве ка и на стан ка ње го вог гра ђан ства. Ја сно је од ре дио вре мен ске и 
про стор не окви ре про бле ма ко јим се ба вио: сва ко днев ни жи вот Ср ба у Хаб-
збур шкој мо нар хи ји из ме ђу Ве ли ке се о бе и На по ле о но вих ра то ва. То је епо ха 
све оп штег срп ског пре о бра жа ја у ко јој је при ват ност би ла ве о ма ра зно вр сно 
ис по ље на, по себ но у тек ста са лој гра ђан ској сре ди ни. О та квој вр сти при ват-
но сти ра су ђи вао је на осно ву ме мо ар ске, епи сто лар не и срод не ли те ра ту ре у 
ко јој се сме њу ју сли ке мо дер не при ват но сти. У сво јој књи зи Ра ђа ње мо дер не 
при ват но сти сту ди о зна ис тра жи ва ња и но во ви ђе ње про бле ма и до га ђа ја 
про у чио је и из ло жио на ода бра ном узор ку кроз се дам це ли на-по гла вља: 
„По је ди нац као вер ник и по да ник”, „Ка но вој ин ди ви ду ал но сти”, „По јав ност 
те ла”, „Скро ви тост ду ше”, „При ват ност по ро ди це”, „При ват ни про стор” и 
„Про ши ре на при ват ност”. 

Уоб ли ча ва ње мо дер не при ват но сти и при ват ног жи во та срп ског ет но са 
у Хаб збур шкој мо нар хи ји, ка ко ау тор ис ти че, сло жен је про цес ко ји је, ка ко 
смо већ на гла си ли, у исто риј ским окол но сти ма тра јао ви ше од јед ног сто ле ћа. 
На кон ау стриј ско-тур ских ра то ва, ка да се по ло ви на срп ског на ро да на шла 
у гра ни ца ма Мо нар хи је, на ста ли су усло ви за њи хо во фор ми ра ње. Цр кве не 
и др жав не ре фор ме ко је су те жи ле, сва ка по је ди нач но, али и за јед но, да уобли-
че но вог вер ни ка и по да ни ка, би ле су кон сти ту тив ни еле мен ти уоб ли ча ва ња 
мо дер не при ват но сти и при ват ног жи во та срп ског на ро да у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји. За цр кву сва ки пред став ник на ро да је вер ник чи ју пра во вер ност 
тре ба са чу ва ти. Др жав не вла сти су у пра во слав ном по је дин цу гле да ле по да-
ни ка као и сва ко га дру гог ко га је ну жно би ло укљу чи ти у ин сти ту ци ју гра ђан-
ске др жа ве. Ин те ре си цр кве и др жа ве по кла па ли су се у те жњи да ре гу ли шу 
ста тус по је дин ца, ње гов јав ни и при ват ни жи вот. Основ но на че ло де ло ва ња 
обе ре фор ме би ла је иде ја о ди сци пли ни, у свим де лат но сти ма јав не и при-
ват не сфе ре, на ко јој су за сно ва не две основ не ка те го ри је ап со лу ти стич ких 
про све ти тељ ских ре фор ми, за во ђе ње ре да и ра да у спро во ђе њу иде је на прет-
ка и еко ном ског бла го ста ња. Али стра те шки ци ље ви би ли су раз ли чи ти. 
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Цр ква је на сто ја ла да од по је дин ца ство ри по доб ног вер ни ка, а др жа ва по-
да ни ка. Из тих раз ло га ре фор ме јав не и при ват не сфе ре у жи во ту срп ског 
на ро да у Мо нар хи ји ни су би ле је дин стве не, али је сва ка на свој на чин ути-
ца ла на уоб ли ча ва ње но вог иден ти те та по је дин ца, ње го ве ин ди ви ду ал но сти 
и све сти о лич ној и ко лек тив ној при ват но сти. 

Ка сних че тр де се тих и пе де се тих го ди на XX ве ка, до шло је до су штин-
ског по ме ра ња осе ћај но сти, не мог пре у сме ра ва ња осе ћа ња не ких љу ди за 
исто ри ју са све шћу о све ту ка соп стве ној уну тра шњо сти и сво ђе њу тих осе-
ћа ња на лич но ов де и са да. При ват ни до ма ћи про стор, док се са ма исто ри ја, 
свр сис ход ни раз вој људ ске ствар но сти, ства ра ла на дру гом ме сту, по стао је 
пр о стор у ко јем је осе ћа ње свр сис ход ног раз во ја људ ске ствар но сти, та ква 
ка ква је би ла, има ло сре ди шње ме сто. Исто ри ча ри, на ши са вре ме ни ци, по-
тру ди ли су се да бри жљи во пре тра же све што је дру штве но. А у ис пи ти ва њу 
при ват них про сто ра, про сто ра има ги на ци је о ја и про сто ра од но са из ме ђу две 
ин тер и ор но сти, ко ји пред ста вља ју при ват но сти но вог ве ка, ка ко је то уо чио 
Орест Ре нам, „они ни су ни ма ло пре ра сли ста ди јум по уч не би о гра фи је. Све, 
или го то во све, оста ло је да се ура ди у обла сти ја и ин тим ног”.

Сма тра се да ни у ка сном сред њем ве ку љу ди још ни су би ли по че ли да 
уо ча ва ју раз ли ку из ме ђу уну тра шњег и спо ља шњег ја. Глав ним раз ло гом за 
про ме ну ко ја је на ста ла по чет ком ра ног мо дер ног до ба, да кле од по чет ка 
XVI ве ка, сма тра се „раз два ја ње осо бе од фик си ра ног ме ста у со ци јал ној 
мре жи, што је зах те ва ло да се као о основ ној је ди ни ци ми сли о по је дин цу, 
а не за јед ни ци”. Док је осо ба пре то га би ла нео дво ји ва од сво јих со ци јал них 
уло га, у овом пе ри о ду се по ја ви ла иде ја о уну тра шњем про сто ру, ко ја је во-
ди ла до иде је о при ват но сти. Ма ко ли ко то да нас мо же би ти нео бич но, ни ко, 
за пра во, све до кра ја XVII ве ка ни ка да ни је био оста вљен на са мо, ни ко нику-
да ни је ишао сам, ни ко ни је имао со бу ко ју не би де лио са дру ги ма. Јед но од 
ва жни јих пот кре пље ња за ове ста во ве на ла зи се и у то ме што, уз вр ло рет ке 
из у зет ке, у сред њем ве ку ау то би о гра фи ја као умет нич ки по сту пак прак тич но 
ни је по сто ја ла, а пра ви про цват до жи ве ла је баш у XVI сто ле ћу, го то во исто-
вре ме но, ка да се по сле Ди ре ра у сли кар ству ау то пор трет по ја вио као са мо-
стал ни жа нр. Ова про ме на отво ри ла је пи та ње од ре ђе ња соп стве ног иден ти-
те та, ко је је ра ни јим епо ха ма би ло го то во не по зна то, као и мо гућ но сти да се 
тај иден ти тет то ком жи во та ме ња. Сле де ћих не ко ли ко ве ко ва обе ле жи ли су, 
с јед не стра не, све ве ћа со ци јал на мо бил ност, и из ме ђу ста ле жа и кроз ра-
ди кал не про ме не на чи на и ме ста жи во та, и, с дру ге стра не, све ја ча иде ја о 
уну тра шњем про сто ру, ду би ни лич но сти, зна ча ју лич не пред о дре ђе но сти, 
на гла ша ва ње емо ци о нал но сти и сло бод не во ље. На из ве стан на чин XVI и 
XVII век обе ле жа ва ју три јумф ин ди ви ду а ли зма у оби ча ји ма, од но сно у сва-
ко днев ном жи во ту. Дру штве ни про сто ри, осло бо ђе ни за хва љу ју ћи по бе ди 
др жа ве и пре стан ку дру же ња у окви ру за јед ни це, усту пи ли су ме сто по је дин-
цу ка ко би се „по ву као на стра ну, у сен ку”. 
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Ба рок ни чо век, ис ти че ау тор, схва та свет као по зо ри ште у ко јем се тру ди 
да сво ју уло гу, од ре ђе ну, не баш у пот пу но сти, со ци јал ним окви ри ма и кон-
вен ци ја ма, од и гра на што бо љи на чин. Сре ди ном XVI II сто ле ћа ба рок на 
скло ност ка спо ља шњо сти по ти ску је се у ко рист уну тра шњег лич ног и при-
ват ног. Ле по ту ба ро ка ко ја је у те сној ве зи са ствар но шћу, за ме њу је сти ли-
зо ва на ле по та, умет ну та у на сил но из ме ште ну ствар ност у ко јој је чо век у 
сре ди шту дра ме ко ја не ма по тре бу за сцен ским кин ђу ре њем. Лич на сло бо да 
и во ља осо бе но сти су од ли ке но ве гра ђан ске ели те ко ја сту па на исто риј ску 
сце ну. Кон цепт лич но сти окре ну те се би те ме љи се на ожи вља ва њу тра ди цио-
нал ног хри шћан ског схва та ња ин ди ви ду ал но сти, да би се она по том са гле-
да ла у све тло сти ка сних про све ти тељ ских иде а ла. Но во схва та ње ин ди ви ду-
ал но сти ви ше се не ис ка зу је са мо кроз спо ља шњост и јав ну сфе ру, не го кроз 
при ват ну сфе ру и уну тра шње би ће. Та схва та ња при сут на су и у срп ској сре-
ди ни у дру гој по ло ви ни XVII ве ка, у вре ме ау стриј ско-тур ских ра то ва ко ји 
су до ве ли до по ме ра ња гра ни це на југ, што је има ло за по сле ди цу, ка ко је већ 
ре че но, да се ве ли ки део срп ског на ро да на шао уну тар Хаб збур шке мо нар хи је, 
хри шћан ске др жа ве ко ја ула зи у про цес ре фор ми и мо дер ни за ци је. Јав ност 
де ло ва ња за пред став ни ке срп ског ет но са у Мо нар хи ји пред ста вља ла је но-
ви ну, с об зи ром на то да сло бо да ак тив не при сут но сти у јав ној сфе ри у Осман-
ском цар ству то ком по то њих сто ле ћа ни је по сто ја ла. 

Зна ју ћи да „ин тим ност у ста рим дру штви ма, ни ка да ни је чи ње ни ца”, 
Ми ро слав Ти мо ти је вић ју је тра жио из ван ко ди ра них по на ша ња и ре чи. 
Ис тра жи вао је она ме ста ко је ин ти ма нај ви ше во ли и оне пред ме те-ре ли-
кви је ко ји су кра си ли та ква ме ста. Ин ди ви дуа је, у про шло сти, сво јим осе-
ћа њи ма, мо ли тва ма и сно ви ма по ве зи ва ла „са сво јим би ћем, са ин тим ним у 
свом би ћу, не ке про сто ре и не ке пред ме те. Успо ме на-про стор /врт, ка би нет/ 
и успо ме на-пред мет /књи га, оде ћа, на сли кан лик, пи смо/ има ју по се бан зна-
чај, за то што су при па да ли не ко ме ко је био је дин ствен у вре ме ну и ме сту; 
њи хо во зна че ње је ко ди ра но, а дру ги ма пот пу но ра зу мљи во”. Та ква ме ста 
и та кви пред ме ти дру штве но су пак об да ре ни по тен ци ја ли ма. Раз у ме се, 
ин тим но се от кри ва и пре ко по пи са са чу ва них тра го ва, по сто ја ња ин ти ме 
за бе ле же ног сли ком или за пи сом. „Уну тра шњу ми сао исто ри чар не мо же да 
по вра ти, за уз врат мо же да по пи ше про сто ре и пред ме те ко ји су би ли ње но 
оли че ње. Има ти сво је ха љи не, сво ју по сте љи ну, зна чи ло је ви ше од са мог 
по се до ва ња. Пред мет ко ји се за јед нич ки по се ду је не ис кљу чу је мо гућ ност 
да се по мо ћу ње га до спе до оног што је по себ но у ин тим но сти”. 

Сли ка при ват ног жи во та код Ср ба, на гла ша ва Ти мо ти је вић, у сло же ном 
си сте му ау стриј ског цар ства од кра ја XVII до по чет ка XIX ве ка, на пу шта ње 
ста рог мо де ла жи вље ња и при хва та ње мо дер них схва та ња срп ског ет но са 
ко ји је жи вео у про стор ним окви ри ма европ ског ци ви ли за циј ског кру га от кри-
ва обе леж ја кул ту ре ста но ва ња, ис хра не, оде ва ња, од нос пре ма књи зи, пу-
то ва њи ма, од нос пре ма цр кви и ве ри у сва ко днев ном жи во ту, од нос пре ма 
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вас пи та њу и обра зо ва њу, ста ту сни сим бо ли но ве гра ђан ске кла се, ко ји по-
ста ју „кул тур ни ка пи тал”, од нос пре ма те лу ко је ви ше ни је „оков ду ше, већ 
од раз ње не ле по те, ре пре зен та тив на фор ма кул ти ви са на вас пи та њем”, од нос 
пре ма здра вљу, бо ле сти и смр ти.

Сту ди је Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа о вер ни ку и по да ни ку, но вој ин ди ви-
ду ал но сти, по јав но сти те ла, скро ви то сти ду ше, при ват но сти по ро ди це, у 
ко јој са зре ва свест о по себ но сти де ти њег све та и у ко јој је уло га же не све зна-
чај ни ја, при ват ном про сто ру, про ши ре ној при ват но сти, кон цепт ко ји ау тор 
усва ја са на ме ром да ис так не при ли ке у ко ји ма се при ват но ста па ло са јав-
ним, по ро дич на сла вља, дру же ња, шет ње, при па да ју обла сти про у ча ва ња 
мен та ли те та чи не ћи Ти мо ти је ви ће ва де ла пи о нир ским у срп ској на у ци. Вре-
мен ски ра спон ко ји је оме ђио ово ис тра жи ва ње по слу жио је као осно ва за 
за кључ ке до ко јих се до шло ана ли зом про це са ду гог тра ја ња. Чи та ју ћи по-
гла вља, на и ла зи мо на пот пу но но ве чи ње ни це, ко је не би смо оче ки ва ли за 
пе ри од о ко јем се го во ри. Отво ре не су мно ге нео бра ђе не те ме и об је ди ње на 
са зна ња раз ли чи тих ху ма ни стич ких ди сци пли на: исто ри је умет но сти, исто-
ри је, ет но ло ги је и исто ри је књи жев но сти. 

По и ма ње мо дер не при ват но сти у вре ме ну и про сто ру, у скло пу исто-
риј ских, со ци о по ли тич ких, фи ло зоф ских и дру штве но ду хов них вред но сти 
Ми ро слав Ти мо ти је вић узи ма услов но, од ба цу ју ћи твр ду за ви сност и из рав но 
од сли ка ва ње де ло ва ња, а укљу чу ју ћи оп шти дру штве ни и ду хов ни кон текст 
као оквир, као под сти цај, као мо гу ћу узроч ност зби ва ња. Да би до ка зао да 
се „мо дер на при ват ност” у срп ском на ро ду по ја ви ла у XVI II ве ку, Ти мо ти-
је вић је те о риј ски мо дел фран цу ског исто ри ча ра Фи ли па Ари је са, ко ји је 
пред ло жио да се по сто ја ње но во ве ков не при ват но сти утвр ђу је на осно ву шест 
ана ли тич ких ка те го ри ја: књи жев но сти о ле пом по на ша њу, ау то би о граф ске 
књи жев но сти, скло но сти ка уса мљи ва њу, при ја тељ ства, уку са и по ро дич не 
ку ће, од но сно на осно ву три кључ на про бле ма: осва ја ња по је ди нач не при ват-
но сти, уоб ли ча ва ња гру па и на стан ка но ве по ро ди це, при хва тио као основ ну 
струк ту ру сво јих де ла.

Сту ди је Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа о мо дер ној при ват но сти, ко је пом но 
пра те ва жне то ко ве мо дер не свет ске на у ке до но се ћи чи тав низ но вих по у зда-
них ре зул та та и увер љи вих ту ма че ња, пред ста вља ју кру пан ме то до ло шки и 
са знај ни ис ко рак. Из ло же ни за кључ ци ду го не ће би ти пре ва зи ђе ни, а раз ми-
шља ња о са др жа ји ма сна жно ће ути ца ти на бу ду ћа ис тра жи ва ња. Као и у 
дру гим сво јим ра до ви ма, и у ови ма ау тор ни је же лео да се ње го ва реч схва-
ти као ко нач ни суд, не го као нов под сти цај за да ље ин тер пре та ци је. Ду хов-
ни обри си не ке кул тур не епо хе мо гу се раз ли чи то ту ма чи ти, укљу чу ју ћи 
су бјек тив но ра су ђи ва ње. Де ла ко ја су би ла при мар на за ове сту ди је мо гла 
су се дру га чи је усме ри ти, мо жда су мо гла до не ти дру га чи је за кључ ке. Пред-
мет је сам по се би ва жан и ло гич но је да укљу чу је раз ли чи те на чи не об ра де 
и за ни ма ње ис тра жи ва ча ко ји сто је на нај ра зли чи ти јим ста но ви шти ма, јер 
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упра во нај ве ћа те шко ћа у исто ри ји кул ту ре је у то ме што „она мо ра раз де ли-
ти ве ли ки ду хов ни след у по је ди не, при вид но че сто сво је вољ не ка те го ри је, 
да га не ка ко уз мог не при ка за ти”. Ка кве год при мед бе ста вља ли Ти мо ти је ви-
ће вим сту ди ја ма о мо дер ној при ват но сти, тре ба ис та ћи њи хо ву под сти цај ну 
ра ди кал ност и чи ње ни цу да пру жа ју са свим дру ги угао гле да ња. Де ла за слу-
жу ју па жљи ва чи та ња. У њи ма су зна чај на раз ми шља ња на ко ја по зна ва о ци, 
струч ња ци, убу ду ће тре ба да ра чу на ју.

По не кад, али вр ло рет ко, по ја ве се љу ди са да ром да за ко ра че ис пред сво-
га вре ме на. И та да по ми сли мо да овај свет има шан су, да мо же би ти бо љи. 
Пли ни је је ка зао: „Me mo ria no stri du ra bit, si vi ta me ru i mus” (Успо ме на на нас 
тра ја ће, ако смо жи во том за слу жи ли). Ми ро слав Ти мо ти је вић је ту успо ме-
ну и то тра ја ње сво јим де ли ма за слу жио.



На промоцији књиге у Галерији Матице српске, 2018.
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Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски

ПРОФ. ДР МИ РО СЛАВ ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ  
И ГА ЛЕ РИ ЈА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

Га ле ри ја Ма ти це срп ске као ри зни ца вред них де ла на ци о нал не умет но-
сти и ба шти ник из у зет не тра ди ци је у ње ној за шти ти и про у ча ва њу, би ла је 
ме сто у ко јем је про фе сор Ти мо ти је вић увек био по што ван гост, драг при-
ја тељ и це њен са рад ник. Пу на обо стра не по др шке, осло бо ђе на сва ке су рев-
њи во сти, искре на и до след на, са рад ња је би ла за сно ва на на ви со ким струч ним 
и људ ским ква ли те ти ма про фе со ра Ти мо ти је ви ћа, а он је у Га ле ри ји имао 
при ја те ље и са рад ни ке са ко ји ма је увек во лео да раз го ва ра и осми шља ва 
пла но ве за да ља про у ча ва ња. 

Са рад ња Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа и Га ле ри је Ма ти це срп ске за по че ла 
је 1989. го ди не по во дом из ло жбе Те о дор Илић Че шљар (1746–1793). Ти мо ти-
је вић је пре то га од бра нио ма ги стар ски рад с овом те мом, па је та да шња 
управ ни ца Га ле ри је Ле по са ва Шел мић, по во дом обе ле жа ва ња 200-го ди шњи-
це ро ђе ња До си те ја Об ра до ви ћа, пру жи ла при ли ку мла дом на уч ни ку да 
ис тра жи ва ње бу де ви зу а ли зо ва но у ви ду из ло жбе. Би ла је то пр ва ве ли ка 
сту ди ја о зна чај ном срп ском сли ка ру XVI II ве ка. Из ве сно је да је Ле по са ва 
Шел мић у Ми ро сла ву Ти мо ти је ви ћу пре по зна ла ве ли ке мо гућ но сти, али и 
да је ја сно ви де ла ње го во ме сто у сло же ној де лат но сти Га ле ри је. Са мо не-
ко ли ко го ди на ка сни је, 1992, име но ван је за пред сед ни ка Над зор ног од бо ра 
Га ле ри је Ма ти це срп ске и на тој функ ци ји је остао све до 2009, ка да га је 
Ма ти ца срп ска име но ва ла за пред сед ни ка Управ ног од бо ра Га ле ри је Ма ти це 
срп ске. На тој функ ци ји остао је до кра ја свог жи во та 2016. го ди не. 

У на ред них не ко ли ко го ди на до при нос Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа ра ду 
Га ле ри је Ма ти це срп ске био је ја сно ви дљив. Због за слу га у са рад њи, про гла-
шен је 1994. го ди не за за слу жни ка у окви ру Име но сло ва при ја те ља Га ле рије 
Ма ти це срп ске, а већ 1997, по во дом про сла ве 150 го ди на осни ва ња Га ле ри је, 
до де ље на му је Ју би лар на ди пло ма у знак за хвал но сти за са рад њу и до при нос 
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раз во ју Га ле ри је Ма ти це срп ске. Тих го ди на био је члан Уре ђи вач ког од бо-
ра Га ле ри је и члан Од бо ра за обележавaње ју би ле ја.

До на ред не га ле риј ске из ло жбе у ко јој је уче сто вао као ау тор пр о шло је 
ви ше годинa, јер је био по све ћен ис тра жи ва њи ма и ра ду на Уни вер зи те ту. 
Та ко је тек 2000. го ди не, осло ње на на ка пи тал на ис тра жи ва ња и илу стру ју ћи 
тек сег мент ње го вог док тор ског ра да, при ре ђе на из ло жба Хри сто ве пре сто
не ико не у Срп ском ба рок ном сли кар ству. Де ла из Га ле ри је Ма ти це срп ске, 
по во дом 2000 го ди на хри шћан ства. По ред про фе со ра Ти мо ти је ви ћа, ау тор-
ски тим су чи ни ле и ко ле ги ни це из Га ле ри је, Ле по са ва Шел мић и Дра гој ла 
Жи ва нов. Био је то ма ли до при нос илу стро ва њу те за из не тих у окви ру ње-
го ве док тор ске ди сер та ци је, пре то че не у мо но гра фи ју Срп ско ба рок но сли
кар ство, ко ју је об ја ви ла Ма ти ца срп ска 1997. го ди не.

При зна ња ни су из о ста ла ни на ред них го ди на. При ли ком уста но вља ва ња 
Клу ба при ја те ља Га ле ри је Ма ти це срп ске 2007. го ди не, због сво јих број них 
до при но са ра ду уста но ве име но ван је у ка те го ри ји при ја те ља, а 2014. го ди-
не, по во дом обе ле жа ва ња 150 го ди на пре се ље ња Ма ти це срп ске из Бу дим пе-
ште у Но ви Сад, до де ље на му је Спо ме ни ца из ра ђе на за ту при ли ку. Би ла је 
то по след ња све ча ност у Га ле ри ји ко јој је при су ство вао. 

Па ра лел но с ак тив но сти ма у Га ле ри ји, Ми ро слав Ти мо ти је вић је био 
ак ти ван и у Ма ти ци срп ској и ње ном Оде ље њу за ли ков не умет но сти, чи ји 
се кре тар је био од 2000. до 2004. го ди не. У не ко ли ко ман да та је био и члан 
Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске а од 2016. и члан но во у ста но вље ног Са ве та 
Ма ти це срп ске. Увек при су тан и ак ти ван у ра ду свих Ма ти чи них те ла, сво-
јим про ми шља њи ма и ре зул та ти ма оста вио је сна жан траг.

Иа ко је број из ло жби ко је је оства рио у Га ле ри ји, са мо стал но или у са-
рад њи са ко ле га ма, из не на ђу ју ће ма ли (из ло жба и ка та лог Те о дор Илић Че
шљар (1746–1793) и Хри сто ве пре сто не ико не у Срп ском ба рок ном сли кар ству. 
Де ла из Га ле ри је Ма ти це срп ске), ње го во при су ство од 1989. до 2015. го ди не 
би ло је стал но. Го то во да ни је би ло ни јед ног ве ли ког про јек та – из ло жбе или 
пу бли ка ци је – у ко јем ни је уче ство вао као струч ни са рад ник, ре цен зент или 
бе сед ник на отва ра њу из ло жбе. Ви ше је во лео да пру жи по др шку, по мог не 
са ве том и ау то ри те том, на свој по се бан не на ме тљи ви на чин осна жи мла ђе 
да кре ну у ве ли ке про јек те, под стак не про ми шља ња и бу де увек до сту пан 
за са ве те и раз го во ре. Ове осо би не оку пи ле су око ње га чи та ве ге не ра ци је 
пошт овалaца, укљу чу ју ћи и све за по сле не у Га ле ри ји Ма ти це срп ске.

Ми ро слав Ти мо ти је вић био је ве ли ка по др шка ко ле га ма с Уни вер зи те-
та и из му зеј ских уста но ва. Ве ро вао је да су му зе ји, а не са мо Ка те дра за 
исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, ме ста где тре ба 
ис тра жи ва ти, пи са ти и об ја вљи ва ти сту ди је о на ци о нал ној умет но сти и на 
тим осно ва ма при ре ђи вао је из ло жбе. Био је ре цен зент и го вор ник на про-
мо ци ји мно гих књи га: Ми ро сла ве Ко стић, Ди ми три је Ба че вић (1996), Ко сте 
Ву ко ви ћа, Ми хај ло Жив ко вић (1997), Је ле не Кне же вић, Ди ми три је По по вић 



(2002), Дра гој ле Жи ва нов и Ра то ми ра Ку ли ћа, Ико не Ба нат ске епар хи је 
(2002), Бран ке Ку лић и Дра гој ле Жи ва нов, Срп ско зид но сли кар ство 18. ве ка 
(2003), Дра гој ле Жи ва нов, Ста но је По по вић (2005), Ми ро сла ве Ко стић, Ја
ков Ор фе лин и ње го во до ба (2008), Бран ке Ку лић, Но во сад ске др во ре збар ске 
ра ди о ни це (2008), Бра ни сла ва То ди ћа, Ра до ви о срп ској умет но сти и умет
ни ци ма 18. ве ка (2010), Бран ке Ку лић, Стра ни пор тре ти сти у ко лек ци ји 
Га ле ри је Ма ти це срп ске (2011), Ми ле не Вр ба шки, Има ги на ри јум Па вла Си
ми ћа (2011), да по ме не мо са мо не ке. Пре по зна ју ћи ва жне до при но се, пра вио 
је ис ко ра ке и пре ма дру гим пе ри о ди ма у исто ри ји умет но сти – био је ре цен-
зент и го во рио је на про мо ци ји књи ге Ли ди је Ме ре ник, Иван Та ба ко вић 
(2004).

Па ра лел но је био по др шка и сво јим ста ри јим ко ле га ма, пре ма ко ји ма се 
увек од но сио са ве ли ким по што ва њем. Го во рио је на про мо ци ји књи ге Ол ге 
Ми кић, Пор тре ти ср ба 18. ве ка (2003), као и на пост хум ном пред ста вља њу 
књи ге Ле по са ве Шел мић Срп ско зид но сли кар ство 18. ве ка (2004).

Под јед на ко као исто ри ча ри ма сво је ге не ра ци је и ста ри јим струч ња ци ма, 
пру жао је по моћ и по др шку мла дим ис тра жи ва чи ма и под сти цао их да се 
ба ве на уч ним ра дом. Исто вре ме но је по др жа вао сво је мла ђе ко ле ге са Ка те-
дре за исто ри ју умет но сти да са ра ђу ју са Га ле ри јом и сво ја те о риј ска зна ња 
пре но се у прак ти чан рад, али и струч ња ке за по сле не у Га ле ри ји да се ба ве 
на у ком. У тим на сто ја њи ма био је по др шка, по моћ, па жљи ви чи та лац и до-
бро на мер ни кри ти чар. Био је ре цен зент и го во рио је на про мо ци ји пу бли ка-
ци је Сне жа не Ми шић, Култ Бран ка Ра ди че ви ћа у срп ској ви зу ел ној кул ту ри 
кра јем 19. ве ка (2010), Вла ди ми ра Си ми ћа и Снежанe Ми шић, Са ва Те ке ли ја, 
ве ли ки срп ски до бро твор (2010), Вла ди ми ра Си ми ћа, За љу бав отаџ би не (2012).

Под сти цао нас је да по кре ће мо ве ли ке кон зер ва тор ске про јек те и да их 
спро во ђе њем мул ти ди сци пли нар ног ме то да, кроз са рад њу исто ри ча ра умет-
но сти и кон зер ва то ра, по ста ви мо на ви со ке на уч не осно ве. На те ме љи ма тих 
иде ја раз ви ли смо про гра ме са рад ње са Срем ском и Бач ком епар хи јом, као 
и са Бу дим ском и Те ми швар ском епар хи јом, у ко ји ма смо на ста ви ли про јек те 
за шти те и про у ча ва ња са крал не умет но сти на срп ском кул тур ном про сто ру. 
Ми ро слав Ти мо ти је вић био је кон сул тант и са рад ник при ли ком ре а ли зо ва-
ња из ло жбе и пу бли ка ци је Срп ска цр кве на умет ност у Ма ђар ској (2012) 
ко ја је пред ста вље на у Но вом Са ду, Сен тан дре ји, Бри се лу и Мо скви, и пу бли-
ка ци је Об но ва ри зни це ма на сти ра Кру ше до ла, Ико но стас цр кве ма на сти ра 
Кру ше до ла, Тро но ви ма на сти ра Кру ше до ла. Тре нут но је у за вр шној фа зи 
про је кат Ар се ни је Те о до ро вић и срп ска цр ква у Бу ди му ко ји, на кон из ло жбе 
у Га ле ри ји кра јем 2018. го ди не, оче ку је из ло жба у Исто риј ском му зе ју Бу дим-
пе ште и пу бли ка ци ја до пу ње на тек сто ви ма ко ле га из Ма ђар ске. Та ко ђе, већ 
го ди на ма кон ти ну и ра но раз ви ја мо про је кат кон зер ва ци је и отва ра ња по-
став ке Ри зни це епар хи је Бач ке у Но вом Са ду. Све су то про јек ти за по че ти с 
пре по ру ком про фе со ра Ти мо ти је ви ћа.
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Зна ча јан до при нос про фе сор Ти мо ти је вић дао је тран сфор ма ци ји Га ле-
ри је Ма ти це срп ске у мо дер ну му зеј ску уста но ву, ко ја је на кон ус по ста вља ња 
Ре пу бли ке Ср би је сте кла усло ве да оба вља де лат ност на ци о нал не га ле ри је. 
У том кон тек сту го во рио је на отва ра њу стал не по став ке XVI II ве ка – По е
ти ка и ре то ри ка срп ске умет но сти XVI II ве ка ау тор ке Бран ке Ку лић, и био 
ре цен зент из ло жбе и ка та ло га при ка за них у Га ле ри ји СА НУ ко ја је ка сни је 
по ста ла стал на по став ка – Умет ност XVI II ве ка у ко лек ци ји Га ле ри је Ма ти
це срп ске. Пру жио нам је струч ну по др шку и био ре цен зент стал не по став ке 
XIX ве ка – Љу ди и до га ђа ји. Сли ка про шло сти, ко ју је осми слио и ре а ли зо вао 
тим Га ле ри је, а во дич кроз по став ку на пи са ла Сне жа на Ми шић. За јед но са 
на ма уче ство вао је у обе ле жа ва њу ве ли ких на ци о нал них ју би ле ја. При ли ком 
обе ле жа ва ња 150 го ди на ро ђе ња Па је Јо ва но ви ћа, по ред из ло жбе ко ју је 
аутор ски при ре дио у са рад њи са На род ним му зе јом у Бе о гра ду и пред ста вио 
у Га ле ри ји СА НУ, са Га ле ри јом је ра дио на при пре ми из ло жбе Из ме ђу есте
ти ке и жи во та. Пред ста ва же не у сли кар ству Па је Јо ва но ви ћа, за ко ју је 
на пи сао увод ни текст. 

У обе ле жа ва њу ју би ле ја 500 го ди на ма на сти ра Кру ше до ла уче ство вао 
је бе се дом на све ча ној сед ни ци и про мо ци јом ка та ло га о кон зер ва тор ском 
про јек ту Об но ва ри зни ца ма на сти ра Кру ше до ла. Ње гов ка пи тал ни до при нос 
том ју би ле ју је дво том на мо но гра фи ја о ма на сти ру Кру ше до лу, ко ју је из дао 
По кра јин ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, а ко ја је про мо ви са на у 
Га ле ри ји. Био је то при мер ка ко за јед нич ким де ло ва њем уста но ва кул ту ре, 
за шти те и на у ке на ста ју ком плек сни про гра ми ко ји до при но се кре и ра њу 
на ци о нал ног иден ти те та.

Про фе сор Ти мо ти је вић дао је ве ли ки до при нос уна пре ђе њу струч них 
и на уч них по тен ци ја ла струч ња ка за по сле них у Га ле ри ји Ма ти це срп ске. 
Био је мен тор др Бран ки Ку лић за док тор ску ди сер та ци ју на Од се ку за исто-
ри ју умет но сти и члан ко ми си је Да ни е ле Ко ро ли је Цр кве ња ков на мул тиди-
сци пли нар ним сту ди ја ма и Ти ја не Пал ко вље вић Бу гар ски на док тор ским 
сту ди ја ма при Цен тру за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју. Та ко ђе, био је мен тор 
ма ги стар ског ра да Дра гој ле Жи ва нов и члан ко ми си је ма стер ског ра да Сне-
жа не Ми шић на Од се ку за исто ри ју умет но сти, свих од бра ње них са нај ви шим 
оце на ма на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду.

Учвр стио нас је у на ме ри да за поч не мо ме ђу на род ну са рад њу, ис ти чу ћи 
да је вред но ва ње соп стве ног на сле ђа мо гу ће са мо уз упо ред но по сма тра ње у 
ши рем европ ском кон тек сту. Ак тив но је уче ство вао у ре а ли за ци ји ка та ло га 
из ло жби Ху ма ни зам и ре не сан са у Цен трал ним Апе ни ни ма. Па ра ле ле, на 
ко јој су у Га ле ри ји пред ста вље на де ла ре не сан сне умет но сти, али и њи хо ви 
од бле сци у на шој сре ди ни. Та ко ђе, хра брио нас је да срп ске ико не с по чет ка 
XVI II ве ка пред ста ви мо у Ита ли ји на из ло жби Зо гра фи. Срп ске ико не из ме ђу 
тра ди ци је и мо дер но сти. Па ра ле ле, ко ју је Га ле ри ја при ре ди ла у На ци о нал-
ној га ле ри ји Ум бри је у Пе ру ђи. Тек сто ви ма ко ји су об ја вље ни у ка та ло зи ма 
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ових из ло жби по ка зи вао је сво је огром но зна ње, са жи ма ју ћи га у ма ли број 
стра на са за кључ ци ма из ре че ним јед но став ним ре чи ма, без ми сти фи ка ци је, 
што са мо ве ли ки ин те лек ту ал ци мо гу да ура де. Он је ства ри ду бин ски разу-
мео и као та кве је же лео да их пре не се и дру ги ма.

Био је ве ли ки за го вор ник са рад ње ме ђу му зеј ским уста но ва ма на ре а ли-
за ци ји про је ка та од на ци о нал ног зна ча ја. Под сти цао је раз ме ну из ло жби као 
што су го сто ва ња На род ног му зе ја у Бе о гра ду с из ло жба ма: Ка та ри на Ива
но вић, Вла хо Бу ко вац, Ру бен со ви кру го ви и Им пре си о ни зам.

Ми ро слав Ти мо ти је вић је био део ко лек ти ва Га ле ри је, увек ту кад су се 
до но си ле од лу ке на управ ним те ли ма, ка да су се отва ра ле из ло жбе и про мо-
ви са ле књи ге. Чак и он да ка да ни је био ак ти ван уче сник про гра ма, био је 
вер ни по се ти лац, зна ти жељ ни по сма трач и до бро на мер ни кри ти чар. Знао је 
да се ра ду је успе ху, али и да му до при не се. Био је део на шег ти ма, и у ње га 
је увео сво је на след ни ке, са рад ни ке с Од се ка Вла ди ми ра Си ми ћа и Иго ра 
Бо ро за на, пре но се ћи на њих сво је ува жа ва ње и по што ва ње Ма ти це срп ске 
и ње не Га ле ри је. Они на ста вља ју та мо где је ње га бо лест за у ста ви ла. Вла ди-
мир Си мић као се кре тар Оде ље ња за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске, а 
Игор Бо ро зан као члан Управ ног од бо ра Га ле ри је Ма ти це срп ске. Сви за јед-
но на ста вља мо ре а ли за ци ју мо но гра фи је ко ју је про фе сор Ти мо ти је вић за-
вр шио, али је ни ка да ни је пре дао за об ја вљи ва ње, ве ро ват но стре пе ћи да ће 
за вр ше так тог ка пи тал ног на уч ног де ла, као кру не ње го ве ка ри је ре, озна чи-
ти и крај ње го вог жи вот ног пу та. Мо но гра фи ја о Те о до ру Кра чу ну и из ло жба 
наш су дуг про фе со ру Ти мо ти је ви ћу, вр сном струч ња ку, вр хун ском пе да го гу 
и ве ли ком при ја те љу. Три де сет го ди на на кон пу бли ко ва ња ње го ве пр ве и 
је ди не мо но граф ске сту ди је о Те о до ру Или ћу Че шља ру, Га ле ри ја ће 2019. го-
ди не об ја ви ти мо но гра фи ју о Те о до ру Кра чу ну као ве ли ки омаж Ми ро сла ву 
Ти мо ти је ви ћу и као ве ли ко хва ла за све што је ура дио за Га ле ри ју Ма ти це 
срп ске и срп ску исто ри ју умет но сти и на ци о нал ну кул ту ру.



Таковски устанак, 1899, Окружно здање у Пожаревцу
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UDC 7.07:929 Timotijević M.

Игор Бо ро зан

МИ РО СЛАВ ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ КАО  
ИС ТРА ЖИ ВАЧ УМЕТ НО СТИ XIX ВЕ КА

Про фе сор Ми ро слав Ти мо ти је вић је сво ју на уч ну ка ри је ру за по чео и по-
том де фи ни сао у окви ри ма ба рок не кул ту ре. Пре вас ход но устро јен као вр стан 
по зна ва лац европ ске кул ту ре ба ро ка, на уч ник за слу жан за рас по зна ва ње и 
де фи ни са ње по себ но сти срп ске ба рок не кул ту ре у ме диј ском си сте му ба-
рок ног уни вер зу ма, у по след ње две де це ни је би ва пре по знат и као но си лац 
из у ча ва ња срп ске де вет на е сто ве ков не умет но сти и кул ту ре.

Пре не го што ука же мо на про фе со ро ве фор ма тив не ра до ве из пр ве де це-
ни је XX ве ка, упу ћу је мо на ње гов кри тич ки рад из до ме на срп ске умет но сти 
с кра ја де ве те де це ни је истог ве ка. У ра ду „Ефе мер ни спек такл за вре ме вла-
да ви не кне за Ми ло ша и Ми хај ла Обре но ви ћа”, об ја вље ном у еми нент ном 
за гре бач ком ча со пи су Pe ri stil, ана ли зи ра не су про па ганд не стра те ги је ди-
на сти је Обре но вић. Ко ри сте ћи ка нон ске књи ге о кул ту ри ефе мер ног спек-
та кла и вла дар ској ре пре зен та ци ји у ра но мо дер но до ба (Че за ре Ри па, Рој 
Стронг...), Ти мо ти је вић је ус пео да увре же ни се ми о ло шки по сту пак чи та ња 
про шло сти ре ду ку је у си стем ја сних и прак тич них те о риј ских схе ма раш чи-
та ва ња де вет на е сто ве ков не кул ту ре и умет но сти. Та ко су де кон стру и са не 
ар ти фи ци ра не јав не по ли тич ке свет ко ви не у сла ву ди на сти је Обре но вић у 
кон тек сту гра ђан ства као но се ће струк ту ре мо дер ног до ба. На та ло же но ху-
ма ни стич ко зна ње по слу жи ло је као струк ту рал ни те мељ за сме шта ње ста-
рих осно ва у окви ре кул ту ре и умет но сти мо дер ног до ба.

На кон ду жег за тиш ја, Ти мо ти је вић се из но ва освр нуо на умет ност у XIX 
ве ка. Го ди не 2002. у ча со пи су На сле ђе об ја вљен је текст „Хе рој пе ра као пут-
ник: Ти по ло шка ге не за јав них на ци о нал них спо ме ни ка и Вал де цо ва скулп-
ту ра До си те ја Об ра до ви ћа”, ко ји је по твр дио ау то ро во ба вље ње спо ме нич ком 
кул ту ром то ком по ступ них ис тра жи ва ња из во ра и те мељ ног упо зна ва ње с 
нај ак ту ел ни јом стра ном ли те ра ту ром. На кон нео п ход ног при ла го ђа ва ња 
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са вре ме ним те о риј ским трен до ви ма и про ми шља ња о мо гућ но сти њи хо вог 
пре но са на до ма ће тло, про фе сор Ти мо ти је вић је при сту пао вер ба ли за ци ји 
за ми шље ног на ра ти ва, нај че шће на при ме ру осо бе не сту ди је слу ча ја. Пла-
си ра њем основ ног тек ста и по твр де одр жи во сти по ста вље ног те о риј ског 
дис кур са на при ме ру сту ди је слу ча ја, на сту пи ло би пу бли ко ва ње на ред них 
тек сто ва с иде јом по ступ ног кре и ра ња је дин стве ног на ра ти ва. Ти по ло шка 
по де ла срп ских спо ме ни ка, њи хо во су штин ско де фи ни са ње на фи гу рал не и 
спо ме нич ке, као и про у ча ва ње тран сфе ра европ ске прак се у ме диј ски си стем 
срп ске ре пре зен та тив не кул ту ре, од ре ди ли су Ти мо ти је ви ћев пи о нир ски 
по ду хват но вог раш чи та ва ња спо ме нич ког на сле ђа. Из над фор ма ли стич ко-
-стил ског од ре ђе ња у са гле да ва њу скулт пу ре, он је пре вас ход ну па жњу усме-
рио на са др жај и функ ци о ни са ње скулп ту ре у јав ном про сто ру, ко ја је поста-
ла ви зу ел ни ам блем и па ра диг ма основ них струк ту ра за јед ни це.

Са вре ме ни при ступ те ми, као и пре ци зна тер ми но ло ги ја, озна чи ли су 
текст о До си те је вом спо ме ни ку као је дан од пр вих мо дер них при ло га у срп-
ској де вет на е сто ве ков ној кри тич кој исто ри о гра фи ји о спо ме нич кој кул ту ри. 
Ми ро слав Ти мо ти је вић је, упр кос пре по зна ва њу од ре ђе них ба рок них и про-
све ти тељ ских на сла га у про у ча ва ном спо ме ни ку, ус пео да ре ак ту а ли зу је 
те му, и та ко за о кру жи пре нос зна че ња из пред мо дер не у мо дер ну епо ху. 
Исто вре ме но, при јем ино стра ног на уч ног ис ку ства о спо ме нич кој кул ту ри, 
осо би то из гер ман ског кул тур ног и на уч ног кру га (Ханс Ернст Ми тиг, Вер-
нер Те ле ско) под ра зу ме вао је ства ра лач ку пр о ме ну. Вред но сни и кри тич ки 
окви ри су по ста ли део про ве ре ног, одр жи вог и кри тич ки ва ло ри зо ва ног 
зна ња у ин тер пре та ци ји про фе со ра Ти мо ти је ви ћа. У на уч ни си стем про у-
ча ва ња де вет на е сто ве ков не умет но сти увео је те зе Ен то ни ја Сми та, во де ћег 
ис тра жи ва ча на ци о нал не иде је у мо дер но до ба. Та ко је не ка да шњи кру жни 
ху ма ни стич ки спек тар зна ња Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа пре не сен у ак ту ел-
ну на уч ну ин тер ди сци пли нар ност по след њих де це ни ја XX ве ка. Тренд пре-
у зи ма ња дис кур са срод них ди сци пли на на ста вио је и у на ред ним ра до ви ма, 
што пред ста вља јед ну од основ них прет по став ки те о риј ског са гле да ва ња 
умет но сти из пер спек ти ве ра зно ли ких дру штве них гра на (со ци о ло ги ја, исто-
ри ја иде ја, кул тур на исто ри ја...). 

У тек сту у ко јем је ана ли зи рао ши ри дру штве ни и кул тур ни кон текст 
епо хе, „Мит о на ци о нал ном хе ро ју спа си те љу и по ди за ње спо ме ни ка кне зу 
Ми ха и лу М. Обре но ви ћу III”, сле дио је прак су де кон струк ци је срп ске спо-
ме нич ке прак се. На при ме ру кључ ног на ци о нал но-ди на стич ког спо ме ни ка 
при ме ње на је те о риј ских схе ма во де ћих ис тра жи ва ча спо ме нич ке кул ту ре 
(То мас Ни пе р дај, Ри хард Алингс). И у овом тек сту се уо ча ва ју прет ход на 
са зна ња Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа ве што умет ну та у са вре ме не на уч не трен-
до ве. Ка нон ске књи ге Френ сис Јејтс и Тре во ра Ро пе ра о вла дар ској ре пре зен-
та ци ји до жи вља ва ју но во чи та ње од но са умет но сти и по ли тич ке кул ту ре 
XIX ве ка. 
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Ти мо ти је ви ћев тре ћи про грам ски текст по све ћен из у ча ва њу умет но сти 
и кул ту ре XIX ве ка, „На род но по зо ри ште у Бе о гра ду − храм па три от ске 
ре ли ги је”, об ја вљен 2005. го ди не у ча со пи су На сле ђе, из у зе тан је до при нос 
раш чи та ва њу јед ног до нај ва жни јих ур ба них то по са срп ске пре сто ни це. 
Те сти ра ње сло же них по ли тич ких, иде о ло шких, со ци јал них и дру штве них 
од но са, те њи хо во пре ла ма ње на при ме ру фор ми ра ња и функ ци о ни са ња 
На род ног по зо ри шта, пред ста вља но ви ну у ис тра жи ва њу мул ти ме ди јал но-
сти јед ног ва жног фе но ме на. При том Ти мо ти је вић те о риј ске по став ке Јир-
ге на Ха бер ма са, о уло зи гра ђан ске јав но сти у кон ци пи ра њу па три от ских 
уста но ва и ма ни фе ста ци ја у XIX ве ку, кри тич ки пре но си у ра зно ли ки ме-
диј ски си стем функ ци о ни са ња На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду.

То ком пр вих го ди на XXI ве ка Ми ро слав Ти мо ти је вић је об ја вио низ тек-
сто ва о спо ме нич кој кул ту ри у ко ји ма је, у кон тек сту раш чи та ва ња пре сто-
нич ке ур ба не то по гра фи је и ње ног рас по зна ва ња као пан те о на на отво ре ном, 
ана ли зи рао не ко ли ко кључ них спо ме ни ка. Сту ди је Хе ро и за ци ја пе сни ка 
Во ји сла ва Ј. Или ћа и по ди за ње спо ме ни ка на Ка ле мег да ну, На уч ник као на цио
нал ни хе рој и по ди за ње спо ме ни ка Јо си фу Пан чи ћу и Ме мо ри јал осло бо ди оци
ма Бе о гра да 1806. ука зу ју на осно ве ме мо ри са ња спо ме нич ке кул ту ре глав ног 
гра да. Фи гу рал ни спо ме ни ци су из ве де ни из до ме на естет ске ка те го ри за ци је 
ау то ном ног умет нич ког де ла у сло же но и пул си ра ју ће по ље дру штве них и 
кул тур них стру ја ња. 

По чет ком XXI ве ка Ти мо ти је вић је у тек сту „О про зво ђе њу јед ног на-
ци о нал ног пра зни ка. Спо мен дан па лим у бор ба ма за отаџ би ну” ана ли зи рао 
пра зно ва ње ва жних да ту ма у ди ја хро ниј ском вре ме ну и ета ти зо ва ном на цио-
нал ном пам ће њу. На при ме ру уоб ли ча ва ња и обе ле жа ва ња Ви дов да на профе сор 
је из нео за кљу чак о из ми шља њу тра ди ци је на при ме ру увре же них на ци о нал-
них пра зни ка и њи хо вом зва нич ном уме та њу у псе у до са крал ни ка лен дар. 

Сре ди ном пр ве де це ни је XXI ве ка об ја вљен је Ти мо ти је ви ћев текст „Гу-
слар као сим бо лич на фи гу ра срп ског на ци о нал ног пе ва ча” ко ји спа да у кључ не 
тек сто ве о ства ра њу тра ди ци је у но ви јој срп ској исто ри ји умет но сти. Про пу-
шта ње тип ске фи гу ре гу сла ра кроз исто риј ски пре о бра жај, и ње го во ра све-
тља ва ње као ка нон ске сли ке у исто ри ји и ме мо ри ји на ци је до ве де ни су у 
ве зу с европ ском прак сом про из во ђе ња тра ди ци је (Ерик Хоб со ба ум, Те ренс 
Рејн џер, Ра ул Жи рар де). У исто вре ме, про фе сор је за по чео са пре вред но ва-
њем кул та све тих Бран ко ви ћа у мо де ран ме мо риј ски си стем на ци је. У тек сту 
„Од све ти те ља до исто риј ских хе ро ја – култ све тих де спо та Бран ко ви ћа у 
XIX ве ку”, ука зао је на мо дер ну ре ин тер пре та ци ју по сто је ћих про то на ци о-
нал них кул то ва све тих срем ских му че ни ка, и по твр дио ан га жо ва ни про цес 
њи хо вог уме та ња у пан те он срп ске на ци је. 

О са крал ном про сто ру на ци је и ње го вим хе ро ји ма раз ма тра се у Ти мо-
ти је ви ће вом тек сту „Ма на стир Кру ше дол као ма у зо леј ди на сти је Обре но вић”. 
Овај про грам ски текст је по слу жио као основ за обим но по гла вље о вер ско-
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-по ли тич ком и ди на стич ком функ цо ни са њу ма на сти ра Кру ше до ла у окви ру 
ка пи тал ног дво том ног де ла о ње го вом исто ри ја ту у XIX ве ку.

Ко нач но, по след њи на уч ни и иден ти тет ски обрт Ми ро сла ва Ти мо ти је-
ви ћа до го дио се сре ди ном пр ве де це ни је XXI ве ка. У тек сту „Ју би леј као 
ко лек тив на ре пре зен та ци ја: про сла ва 50-го ди шњи це Та ков ског устан ка у 
Топ чи де ру 1865. го ди не” из но ва је раз ма тра на ју би лар на та ков ска про сла ва 
у част ди на сти је Обре но вић. Про фе сор је ис та као кључ не ау то ре и њи хо ве 
те о риј ске по став ке на осно ву ко јих је скло пио сво ју сту ди ју: те о ри ја ко му-
ни ка ци о не ак ци је Јир ге на Ха бер ма са, дис кур си о ме сти ма се ћа ња Пје ра 
Но ре, на ра ци ја дво стру ког вре ме на Хо ми ја Ба бе, по став ка Рај хар та Ко зе ле ка 
о ис ку стве ним ка те го ри ја ма вре ме на и про сто ра, као и по став ка Еви ја та ра 
Зе ру ба ве ла о ета ти зо ва ном вре ме ну у нор ми ра ном дру штве ном и ме мо риј ском 
про сто ру. При том је ус по ста вио пре по зна ва ње је дин стве ног ко ме мо ра тив ног 
пер фор ман са у скло пу дво стру ког вре ме на на ци је. 

У тек сту о фе но ме ни ма ди на стич ке сим бо лич ке по ли ти ке под на сло вом 
„Пре сто нич ка ур ба на ме мо ри ја и флек си бил на ге о гра фи ја: са ђе ње мла ди це 
Та ков ског гр ма у бе о град ском двор ском пар ку”, Ми ро слав Ти мо ти је вић ана-
ли зи ра пре нос и сме шта ње иден ти тет ског то по са Обре но ви ћа у про стор глав-
ног гра да. По ста вље на ге о е пи сте мо ло шка пре ми са во ди ла је (ре)кре и ра њу 
ур ба не ме мо ри је у све тлу ак ту ел них те о ри ја про стор ног обр та. Исто вре ме но, 
ме мо риј ски то пос је про пу штен кроз низ те о риј ских дис кур са, с по себ ним 
освр том на те зу Хај де на Вај та о со ци јал ној ак ци ји и нор ми ра њу ре пре зен-
та тив не зва нич не кул ту ре. 

Ко нач но, тек сто ви по све ће ни ди на стич ким то по си ма су пу ште ни као 
оглед ни и при прем ни при ло зи. Они су слу жи ли за те сти ра ње мо гућ но сти 
уоб ли ча ва ња ве ли ког на ра ти ва, ко ји је на кон де це ниј ског ис тра жи ва ња пре-
ра стао у мо ну мен тал ну књи гу Та ков ски уста нак – срп ске Цве ти. О јав ном 
за јед нич ком се ћа њу и за бо ра вља њу у сим бо лич ној по ли ти ци зва нич не ре пре
зен та тив не кул ту ре. Ен ци кло пе диј ски на ра тив по све ћен кључ ном ди на стич-
ком то по су Обре но ви ћа – Та ков ском устан ку, из ве ден је, по ау то ро вим речи-
ма, у са деј ству ем пи ри је и те о ри је. У спре зи вер бал ног и ви зу ел ног је зи ка, 
на сло њен на, из ме ђу оста лог, из у ча ва ња Ви ли ја ма Ми че ла, Ми ро слав Ти мо-
ти је вић је ус по ста вио је дин ство два ме диј ска из ра за, и про из вео скла дан и 
ко хе зи ван ин тер ме диј ски на ра тив. Та ков ски уста нак је као ана га жо ва ни и 
про мен љи ви агент про пу штен кроз исто ри ју, и као та кав је, у скла ду с ви ше 
пу та ци ти ра ним По лом Ри ке ром, по стао (ре)пре зен та тив на ин те гра тив на 
фор ма ко јом се идеј но уоб ли ча ва, ту ма чи и оправ да ва дру штве на ствар ност. 
Исто ри зо ва ни то пос је по том кри тич ки раш чи тан и про пу штен кроз на кнад ну 
исто ри о гра фи ју и кул ту ру се ћа ња. Та ков ски уста нак и ње го ви пра те ћи сим-
бо ли (грм, ви зу ел ни ам бле ми...) по ста вље ни су као пер фо ма тив ни аген ти у 
окви ре јав ног и за јед нич ког се ћа ња и за бо ра вља ња. Они су пре тра ја ли као део 
стра те ги ја ели та и, сход но то ме, по сле дич но су ука зи ва ли на (ре)кре и ра ње 
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иден ти те та у окви ру кул ту ре се ћа ња. Ти мо ти је вић је ова ко су бли ми рао по-
сту пак из град ње свог по след њег ве ли ког де ла о де вет на е сто ве ков ној умет но-
сти: У из бо ру ме то да опре де ли ли смо се за сред њи пут и те жи пут, у но вој 
кул тур ној исто ри ји већ са свим оче ки ван, а он под ра зу ме ва по ве за ност емпи
ри је и те о ри је.

Све у куп но де ло Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа о де вет на е сто ве ков ној умет-
но сти је оби мом и са др жа јем оста ло ка нон ско и уте ме љи тељ ско. Ме то до ло-
шку ра зно ли кост тог огром ног опу са је те шко об у хва ти ти, али је про фе сор 
сво јом си сте ма тич но шћу и зна њем, сте че ним у по ступ ним при пре ма ма и 
се лек тив ном про ми шља њу, омо гу ћио ус по ста вља ње ја сне струк ту ре сво га 
де ла. Ис тра жи ва ња за на уч не ра до ве по чи ва ла су на ра зно ли ким осно ва ма, 
по го то во на оним по све ће ним спо ме нич кој кул ту ри. У њи ма се ра за зна ју 
по став ке ме то да по ли тич ке ико но гра фи је у окви ру ко јег ху ма ни стич ко је-
згро исто ри је умет но сти ко ре спон ди ра с осно ва ма срод них дру штве них 
на у ка. Ко нач но, у по след њем де лу по све ће ном Та ков ском устан ку на ди ла зи 
се по себ ност би ло ког ме то да, и де ло по ста је про цес, ин те лек ту ал на рад ња 
по твр ђе на гра ђом, и пот пи са на ау то ро вим на уч ним ка пи та лом.



Василије Остојић, Јона пред Нинивом, 1759, манастир Крушедол
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UDC 7.07:929 Timotijević M.

Бран ка Ку лић

СЕ ЋА ЊЕ НА ПРИ ЈА ТЕ ЉА  
МИ РО СЛА ВА ТИ МО ТИ ЈЕ ВИ ЋА

Искре но и ода но при ја тељ ство јед но дру гом смо по да ри ли кроз соп стве-
ну без ин те ре сну до бро ту. Го ди на ма смо си гур но и ода но хо да ли том ста зом.

Упо зна ли смо се дав них го ди на, сре ди ном осам де се тих, про шлог ве ка, 
као сту ден ти Фи ло зоф ског фа ул те та у Бе о гра ду на Ка те дри за исто ри ју умет-
но сти. Ни сам упам ти ла да ту ме али би ли смо мла ди, тек ка сни је смо ста ро 
по знан ство ин тен зи ви ра ли – до шао је у По кра јин ски за вод за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре у Но вом Са ду где сам се од мах по сле сту ди ја за по сли ла. Са 
же љом да оку пи сво ју ге не ра ци ју исто ри ча ра умет но сти, ре као је: „Ма ло нас 
је, мо ра мо се ви ђа ти да би смо се ор га ни зо ва ли и до го во ри ли шта ће ко, или 
ко ће шта, да ра ди”. Ми слио је, ма ло је ис тра жи ва ча ко ји се ба ве умет но шћу 
XVI II ве ка. Раз го вор је по тра јао чи та во пре под не. Ка сни је сам схва ти ла ко ли ко 
нас је „уву као” у при чу. Су сре ти су пре ра сли у че ста а вр ло бр зо и у ре дов на 
ви ђа ња ко ја су по тра ја ла све до да на ка да смо мо ра ли да се опро сти мо. 

Пр ви су сре ти и раз го во ри би ли су у го ди на ма кри зе стру ке, ма да кри за 
и да ље тра је. Ста ри је ко ле ге су по ла ко по су ста ја ли а мла ђи ни ка ко да се про-
би ју по ред на ших про фе со ра, ла у е ра та, за слу жно ета бли ра них по сле ни ка 
исто ри је умет но сти. Би ли смо све сни кри зе али се још увек ни је да ло ра за-
зна ти да је то би ла и кри за ме то до ло ги је ко јом смо се слу жи ли. А хте ли смо 
не што да про ме ни мо, да по бољ ша мо. Би ли смо све сни те на уч не кри зе али 
ни ко ни је имао пра ви од го вор. Он да се по ја вио Ти мо ти јев док то рат Срп ско 
ба рок но сли кар ство и сви смо из Ти мо ти је вог кру жо ка ста ли уз ње га. 

Та ко ђе је го во рио о по те шко ћа ма при фор ми ра њу на уч но и стра жи вач ких 
ти мо ва, на Фа кул те ту, у Ака де ми ји на у ка, у Ма ти ци срп ској, јер је ма ло исто-
ри ча ра умет но сти са на уч ним зва њи ма. Ду го го ди на на ка те дри ни ко ни је 
док то ри рао, или ма ло ко је док то ри рао. Та пра зни на се осе ћа ла и у ин ститу-
ци ја ма кул ту ре у му зе ји ма и у за шти ти кул тур не ба шти не. Тро је исто ри ча ра 
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умет но сти по сле сту ди ја за по сли ло се у По кра јин ском за во ду за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре у Но вом Са ду: Де јан Ра до ва но вић, Не на Срећ ков и ја, и 
ту смо убр зо об но ви ли за бо ра вље не или дру гим окол но сти ма за не ма ре не 
по сле ди плом ске сту ди је. Лич но, мо гу да за хва лим за сва ки да љи ко рак у 
на уч ном на пре до ва њу мом пре све га при ја те љу проф. др Ми ро сла ву Ти мо-
ти је ви ћу.

Ко ли ко је Ти мо ти је ми слио и бри нуо о кру гу са рад ни ка, при ја те ља и ко-
ле га го во ри и ње го во ба вље ње пи та њи ма ме то до ло ги је стру ке ко јом смо се 
ба ви ли, у раз го во ри ма че сто је ци ти рао, по ми њао и до зи вао у по моћ Па нов-
ског, Со си ра, Де ри ду, Ху сер ла, Га да ме ра и дру ге ми сли о це о пи та њи ма фе-
но ме но ло ги је умет но сти, ме то до ло ги је ко ја је про ши ри ла окви ре школ ских 
сту ди ја. Увек је но сио ве ли ку тор бу са на мен ски ода бра ним књи га ма, ко је 
је по нео из Бе о гра да, ми сле ћи још код ку ће шта ће ко ме би ти по треб но. Књи-
ге је ра до по зајм љи вао а још че шће по кла њао. Та ко смо зна ли шта чи та и шта 
тре ба чи та ти. Дру ги по глед на умет ност и исто ри ју умет но сти. То је чи нио 
ко ле ги јал но, не се бич но, из до бре на ме ре, при вр же но сти стру ци и љу ди ма 
са ко ји ма је са ра ђи вао. Из над све га је си ја ла ау ра до бро те и до бре на ме ре.

До бар део мо јих ми сли о жи во ту био је по све ћен те ми до бро те, до бре 
во ље и сад, са мо са же то, о то ме хо ћу по но во да ка жем по не што јер је за то и 
по вод, и ме сто, и вре ме. Ње го ве вр ли не до брог чо ве ка трај но су нас по ве за ле. 

Она – До бро та (има и жен ски род и сред њи род), опо ме на је на при сут-
ност сва ко дне ви це, ствар но сти, бив ство ва ња. Мо же би ти и ме сто и на чин 
жи во та. То је и на чин ко јим се ука зу ју и отва ра ју пу то ка зи или за во дљи ве 
стран пу ти це. При ро да До бра је са ма со бом вред на из бо ра. А као нај ви ши 
прин цип у сфе ри ду хов но сти – До бро се сма тра оним до че га се тре ба узди ћи. 
До бро, етос спо зна је, сме шта се у нај ви ше сфе ре вред но сти при ро де људ ског 
ду ха. И ка ко је при ро да До бра са ма со бом вред на из бо ра, ње не ма ни фе ста-
ци је су без ин те ре сне вр ли не мо рал ног људ ског би ћа, а то су при ја тељ ство, 
до бро чин ство, до бре на ме ре. До бро ни шта не мо же да угро зи. Та ко не ка ко 
ми слим о то ме и ве ру јем у то.

Де ша ва се. Бу де та ко. Део на шег жи во та из не на да за ћу ти. Оста не мо та ко 
без при ја те ља ко ји су де це ни ја ма би ли са на ма. Кад оду, оста ну нам са мо 
се ћа ња. Ср це је пра ве дан су ди ја, не зна за сит ни це. Са мо та ко, из ср ца, не 
обра ћа се па жња на сит ни це сва ко дне ви це. И то је до бро, хва ла му на то ме. 
Је дан пе сник ка же: „Ми руј, у смр ти се спа ва”.
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UDC 012 Timotijević M.

Вла ди мир Си мић

БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА РА ДО ВА  
МИ РО СЛА ВА ТИ МО ТИ ЈЕ ВИ ЋА

Мо но гра фи је

Те о дор Кра чун, Но ви Сад: Га ле ри ја Ма ти це срп ске; Пе тро ва ра дин: По-
кра јин ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Вој во ди не, 2019.

Історія при ват но го життя Сербів: від се редньов ічч я до су ча сності, 
[заједно са Мар ком По по ви ћем и Ми ла ном Ристовићем], Кїев: Тем по ра, 2016.

Та ков ски уста нак – срп ске Цве ти: о јав ном за јед нич ком се ћа њу и за бо
ра вља њу у сим бо лич ној по ли ти ци зва нич не ре пре зен та тив не кул ту ре, Бео-
град: Исто риј ски му зеј Ср би је: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2012. 

У Хаб збур шкој мо нар хи ји: (XVI II век), Бе о град: Кре а тив ни цен тар, 2012. 

Исто ри ја при ват ног жи во та у Ср ба: од сред њег ве ка до са вре ме ног до ба, 
[коаутор са Мар ком По по ви ћем и Ми ла ном Ристовићем], Бе о град: Клио, 2011. 

Die Ge burt der mo der nen Pri vat he it: das Pri va tle ben der Ser ben in der Hab
sbur ger mo nar chie vom Aus gang des 17. bis zum Be ginn des 19. Ja hr hun derts, 
Kla gen furt = Ce lo vec: Wi e ser, 2011.

Па ја Јо ва но вић = Paul Jo a no witch: Га ле ри ја СА НУ, [Београд], де цем бар 
2009 – фе бру ар 2010, ка та лог, Бе о град: На род ни му зеј, 2009. [2. из да ње 2010]

Ма на стир Кру ше дол. Књ. 1–2, Но ви Бе о град: Дра га нић; Но ви Сад: По-
кра јин ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Вој во ди не, 2008. 

Ра ђа ње мо дер не при ват но сти: при ват ни жи вот Ср ба у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји од кра ја 17. до по чет ка 19. ве ка, Бе о град: Clio, 2006.

Ka ta ri na Iva no vić, [ko a u tor sa Rad mi lom Mihailović], Be o grad: Topy: Voj-
no i zda vač ki za vod: Na rod ni mu zej, 2004.
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Срп ско ба рок но сли кар ство, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 1996. [2. из да ње 
2020]

Цр ква све тог Ге ор ги ја у Те ми шва ру, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 1996.

Те о дор Илић Че шљар: (1746–1793), Но ви Сад: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, 1989.

По гла вља у мо но граф ски ма пу бли ка ци ја ма и те мат ским збор ни ци ма

О па ра ле ла ма, ве за ма и ути ца ји ма ита ли јан ске ре не сан се и срп ске 
умет но сти но вог ве ка, у: Ху ма ни зам и ре не сан са у цен трал ним Апе ни ни ма. 
Па ра ле ле = Uma ne si mo e ri na sci men to nell’Ap pen ni no Cen tra le. Pa ral le li = Hu ma-
nism and Re na is san ce in Cen tral Apen ni nes. Pa ral lels, ур. Ти ја на Пал ко вље вић 
и др., Но ви Сад: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, 2013, 55–65.

Исти ни та ико но гра фи ја Је ру са ли ма и ба кро рез Хри сто фо ра Џе фа ро
ви ћа „План хра ма Хри сто вог гро ба”, у: Συμμεικτα: збор ник ра до ва по во дом 
че тр де сет го ди на Ин сти ту та за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду = col lec tion of pa pers de di ca ted to the 40th an ni ver-
sary of the In sti tu te for Art Hi story, Fa culty of Phi lo sophy, Uni ver sity of Bel gra de, 
ур. Иван Сте во вић, Бе о град: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2012, 407–419. 

Vi zu el na pred sta va Sr bi je u de li ma Fe lik sa Ka ni ca, u: Sli ke sa Bal ka na Fe-
lik sa Ka ni ca, pri re dio Đor đe S. Ko stić, Be o grad: Na rod ni mu zej, 2011, 115–144 
= Vi su el le Dar stel lung Ser bi ens in Wer ken von Fe lix Ka nitz, in Bal kan bil der von 
Fe lix Ka nitz, he ra us ge ge ben von Đor đe S. Ko stić, Bel grad: Na ti o nal mu se um, 
2011, 91–113. 

Пред ста ва же не као иде о ло шког естет ског су бјек та у сли кар ству Паје 
Јо ва но ви ћа, у: Из ме ђу есте ти ке и жи во та: пред ста ва же не у сли кар ству Паје 
Јо ва но ви ћа, ур. Ми ро слав Ти мо ти је вић и Ли ди ја Ме ре ник, Но ви Сад: Га ле-
ри ја Ма ти це срп ске, 2010, 21–49.

Ser bische Kunst im 18. Ja hr hun dert, in: Ser bien – kul tu rel le Brücke zwischen 
Ost und West, [Che fre dak te ur] Če do mir Po pov, No vi Sad: Ma ti ca srp ska, 2010, 
105–129.

Ser bische Kunst im 19. Ja hr hun dert, in: Ser bien – kul tu rel le Brücke zwischen 
Ost und West, [Che fre dak te ur] Če do mir Po pov, No vi Sad: Ma ti ca srp ska, 2010, 
131–156.

Мо шти све тих де спо та Бран ко ви ћа и ме мо риј ска струк ту ра са крал ног 
про сто ра глав ног кру ше дол ског хра ма, у: Тро но ви цр кве ма на сти ра Кру ше до ла, 
ур. Ми ро слав Ти мо ти је вић, Но ви Сад: Га ле ри ја Ма ти це срп ске, 2009, 15–53.

При ват ни про сто ри и ме ста при ват но сти, у: При ват ни жи вот код 
Ср ба у де вет на е стом ве ку: од кра ја осам на е стог ве ка до по чет ка Пр вог свет
ског ра та, ур. Ана Сто лић и Не над Ма ку ље вић, Бе о град: Clio, 2006, 165–244.
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Умет нич ке вред но сти Срп ске пра во слав не цр кве у Мо кри ну, у: Срп ска 
пра во слав на цр ква у Мо кри ну, ур. Ра до ван По пов, Мо крин: Ме сна за јед ни ца: 
Срп ска пра во слав на цр ква; Но ви Сад: За ви чај ни клуб Мо крин ча на, 2005, 72–81.

Са бор све тог ар хи стра ти га Ми ха и ла = The Co un cil of St. Ar chan gel 
Mic hael, у: Ико но пис Врањ ске епар хи је, ур. Ми ро слав Ти мо ти је вић и Не над 
Ма ку ље вић, Бе о град: Фи ло зоф ски фа кул тет, Ка те дра за исто ри ју умет но-
сти новог ве ка; Вра ње: Епар хи ја врањ ска Срп ске пра во слав не цр кве, 2005, 
166–167.

Вер ник и по да ник, у: При ват ни жи вот у срп ским зе мља ма у освит мо-
дер ног до ба, ур. Алек сан дар Фо тић, Бе о град: Clio, 2005, 623–654.

Ин ди ви ду ал на при ват ност, у: При ват ни жи вот у срп ским зе мља ма у 
освит мо дер ног до ба, ур. Алек сан дар Фо тић, Бе о град: Clio, 2005, 687–758. 

При ват ност по ро ди це, у: При ват ни жи вот у срп ским зе мља ма у освит 
мо дер ног до ба, ур. Алек сан дар Фо тић, Бе о град: Clio, 2005, 759–811.

До ма ћи про стор, у: При ват ни жи вот у срп ским зе мља ма у освит мо дер-
ног до ба, ур. Алек сан дар Фо тић, Бе о град: Clio, 2005, 812–842. 

Дру же ње: из ме ђу при ват ног и јав ног, у: При ват ни жи вот у срп ским зе-
мља ма у освит мо дер ног до ба, ур. Алек сан дар Фо тић, Бе о град: Clio, 2005, 
843–863.

Су зе и зве зде: о пла чу Бо го ро ди чи них чу до твор них ико на у ба ро ку, у: Чу до 
у сло вен ским кул ту ра ма, ур. Де јан Ај да чић, Бе о град: На уч но дру штво за 
сло вен ске умет но сти и кул ту ре; Но ви Сад: Апис, 2000, 221–236.

Ви зи та ци ја ма на сти ра Ши ша тов ца у XVI II ве ку: при лог ис тра жи ва њу 
ефе мер ног спек та кла, у: Ма на стир Ши ша то вац: збор ник ра до ва, ур. Дин ко 
Да ви дов, Бе о град: СА НУ: Дру штво исто ри ча ра умет но сти Ср би је; Но ви Сад: 
Ма ти ца срп ска, 1989, 341–366.

Сту ди је и члан ци

Нео па ли ма ку пи на као те о фа ни ја и ње не пред ста ве у ви зу ел ној умет
но сти Кар ло вач ке ми тро по ли је, Збор ник На род ног му зе ја, Исто ри ја умет-
но сти, књ. 22, св. 2 (2016), 153–175.

Хри стов гроб у цр ква ма Кар ло вач ке ми тро по ли је, Сен тан дреј ски збор-
ник 4 (2015), 129–144.

Те ма Хри сто ве по се те до му Мар те и Ма ри је и ње на ре цеп ци ја у ба рок
ном вер скопо ли тич ком про гра му Кар ло вач ке ми тро по ли је, Са оп ште ња 47 
(2015), 101–120. 
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По што ва ње Ма ри је Маг да ле не у ба рок ном вер ском про гра му Кар ло вач ке 
ми тро по ли је и Кра чу но ва ком по зи ци ја „Не до ди руј ме”, Са оп ште ња 46 (2014), 
153–176.

Је сти ра пред Ксерк сом Те о до ра Ди ми три је ви ћа Кра чу на, Збор ник На род-
ног му зе ја, Исто ри ја умет но сти, књ. 21, св. 2 (2014), 163–192.

О фор ма ма тран сфе ра ви зу ел ног зна ња: Об ре за ње Хри сто во од Ди ре ра 
до Кра чу на, Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти 42 (2014), 111–139.

Сли ка, реч, ри ту ал: по че ци ли тур гиј ске про сла ве Но ве го ди не 1. ја ну а ра 
и Кра чу но во „Об ре за ње Хри сто во” на ико но ста су Са бор не цр кве у Срем ским 
Кар лов ци ма, Са оп ште ња 45 (2013), 203–225.

Чу до твор на ико на Бо го ро ди це Бо ђан ске, Са оп ште ња 44 (2012), 147–160.
О пред ста ви Те о до ра Ди ми три је ви ћа Кра чу на „Ар хан ђео Ми хај ло три

јум фу је над Са та ном”, Збор ник На род ног му зе ја, Исто ри ја умет но сти, књ. 
20, св. 2 (2012), 103–120. 

Из ме ђу се ћа ња и исто ри је: пре да ње о чу до твор ној ико ни Бо го ро ди це 
Ши клу шке, Са оп ште ња 42 (2010), 167–187.

„Про спект ма на сти ра Кру ше до ла у Сре му”: ба кро рез За ха ри је Ор фе
ли на из 1775, Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти 38 (2010), 111–136.

Ду хов но хо до ча шће и „Опи са ни је Је ру са ли ма” Хри сто фо ра Џе фа ро ви ћа, 
Збор ник На род ног му зе ја, Исто ри ја умет но сти, књ. 19, св. 2 (2010), 213–242.

Ко је Па ја Јо ва но вић? (Увод ни део из тек ста „Ко је Па ја Јо ва но вић” из 
ка та ло га за из ло жбу у Га ле ри ји СА НУ), Књи жев ни ма га зин: ме сеч ник Срп-
ског књи жев ног дру штва, год. 10, бр. 103/105 (2010), 61.

Пре сто нич ка ур ба на ме мо ри ја и флек си бил на на ци о нал на ге о гра фи ја: 
Са ђе ње мла ди це Та ков ског гр ма у бе о град ском двор ском пар ку, На сле ђе 10 
(2009), 11–40.

Кла си ци зам и срп ска ви зу ел на умет ност, Ра чан ски збор ник 14 (2009), 
95–113.

Ју би леј као ко лек тив на ре пре зен та ци ја: про сла ва 50го ди шњи це Та ков
ског устан ка у Топ чи де ру 1865. го ди не, На сле ђе 9 (2008), 9–46. 

Кру ше дол ска тр пе за ри ја и вер скопо ли тич ки про грам „дру ге цр кве” у Кар
ло вач кој ми тро по ли ји, Ана ли Огран ка СА НУ у Но вом Са ду 4 (2008), 61–82.

Бо го ро ди ца Сме де рев ска, Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти 
36 (2008), 57–87.

У су срет 500го ди шњи це Кру ше до ла, Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 184, 
књ. 481, св. 4 (април 2008), 621–625.
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Ком по зи ци је Сте фа на Га ври ло ви ћа „Гај Му ци је Сце во ла пред Пор се ном” 
и „То ми ри да са Ки ро вом гла вом” као па три от ски „exem plum vir tu tis”, Збор-
ник На род ног му зе ја, Исто ри ја умет но сти, књ. 18, св. 2 (2007), 273–309.

Идеј ни про грам зид ног сли кар ства у на о су цр кве ма на сти ра Кру ше до ла, 
Са оп ште ња 37/38 (2006), 95–127. 

Pra znič ne pred sta ve Jo va na Ste ri je Po po vi ća i re pre zen ta tiv na kul tu ra u 
vre me kne za Alek san dra Ka ra đor đe vi ća, Sce na: ča so pis za po zo riš nu umet nost, 
god. 42, br. 1 (2006), 171–178. = Pra znič ne pred sta ve Jo va na Ste ri je Po po vi ća i re
pre zen ta tiv na kul tu ra u vre me kne za Alek san dra Ka ra đor đe vi ća, Te a tron: ča so pis 
za po zo riš nu isto ri ju i te a tro lo gi ju, vol. 31, br. 134/135 (2006), 171–178.

Вас пи та ње емо ци ја и уоб ли ча ва ње мо дер ног гра ђан ског иден ти те та 
код Ср ба, Го ди шњак за дру штве ну исто ри ју, год. 12, св. 1/3 (2005), 7–24.

На род но по зо ри ште у Бе о гра ду – храм па три от ске ре ли ги је, На сле ђе 6 
(2005), 9–44.

Ме мо ри јал осло бо ди о ци ма Бе о гра да, На сле ђе 5 (2004), 9–34.
Ма на стир Кру ше дол – Ма у зо леј ди на сти је Обре но вић, Гра ђа за про у ча-

ва ње спо ме ни ка кул ту ре Вој во ди не 21 (2004), 96–118.
Гу слар као сим бо лич на фи гу ра срп ског на ци о нал ног пе ва ча, Збор ник 

На род ног му зе ја, Исто ри ја умет но сти, књ. 17, св. 2 (2004), 253–285.
La ser Ap pli ca tion in Pro ces sing, Tec hno logy, Con ser va tion and Ex pe ri en ce 

of Art work Ba sed on Light Me tals, Me ta lur gi ja, Vol. 10, No. 3 (2004), 275–282. 
[co-aut hor with Mi le sa Ž. Sreć ko vić et al.]

Тра ди ци ја и ба рок: (ту ма че ње тра ди ци је у ре фор ма ма ба рок не пик то
рал не по е ти ке), Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти 34/35 (2003), 
201–222. 

Ре ли ги о зно сли кар ство као исто риј ска исти на, Са оп ште ња 34 (2003), 
361–388.

На уч ник као на ци о нал ни хе рој и по ди за ње спо ме ни ка Јо си фу Пан чи ћу, 
Го ди шњак гра да Бе о гра да 49/50 (2002/2003), 211–244.

Рим нич ко из да ње Ср бља ка и ба рок на при ме ње на ам бле ма ти ка, Збор ник 
Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, књ. 50, св. 1–2 (2002 [шт. 2004]), 87–97. 

О про из во ђе њу јед ног на ци о нал ног пра зни ка: спо мен дан па ли ма у бор ба
ма за отаџ би ну, Го ди шњак за дру штве ну исто ри ју, год. 9, св. 1/3 (2002 [шт. 
2004]), 69–77.

Мит о на ци о нал ном хе ро ју спа си те љу и по ди за ње спо ме ни ка кне зу Ми
ха и лу М. Обре но ви ћу III, На сле ђе 4 (2002), 45–78.
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Од све ти те ља до исто риј ских хе ро ја – Култ све тих де спо та Бран ко
ви ћа у XIX ве ку, у: Култ све тих на Бал ка ну, II, Кра гу је вац 2002, 113–144.

Бо го ро ди ца Не штин ска, Сун ча ни сат 10 (2001), 187–200.
Бо го ро ди ца Без дин ска и вер скопо ли тич ки про грам па три јар ха Ар се ни ја 

IV Јо ва но ви ћа, Bal ca ni ca 22–23 (2001/2002), 311–346.

Хе рој пе ра као пут ник: ти по ло шка ге не за јав них на ци о нал них спо ме ни ка 
и Вал де цо ва скулп ту ра До си те ја Об ра до ви ћа, На сле ђе 3 (2001), 39–56.

Хе ро и за ци ја пе сни ка Во ји сла ва Ј. Или ћа и по ди за ње спо ме ни ка на Ка ле
мег да ну, Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ. 47/48 (2000/2001), 187–211.

О сим бо лич ним фи гу ра ма ком по зи ци ја Је вре ји на во да ма ва ви лон ским 
Едуар да Бен де ма на и Жив ка Пе тро ви ћа, Са оп ште ња 32–33 (2000-2001), 81–98.

Све та Тро ји ца кру ни шу Бо го ро ди цу: по ја ва и зна че ње те ме на ба рок ним 
ико но ста си ма Срем ске епар хи је, Збор ник Му зе ја Сре ма 4 (2000), 65–96.

Poš to va nje te miš var skog mi tro po li ta Jo si fa No vog u ba rok noj zva nič noj i 
na rod noj po bo žno sti Kar lo vač ke mi tro po li je, u: Ac te le sim po zi o nu lui Ba na tul 
iu go slav – tre cut isto ric şi cul tu ral = Ra do vi sim po zi ju ma Ju go slo ven ski Ba nat 
– isto rij ska i kul tur na proš lost (No vi Sad, 6. no vem bar 1999. go di ne), No vi Sad: 
Edi tu ra Fun daţiei , 2000, 222–232.

Трон за ки вот са мо шти ма све тог Те о до ра Ти ро на у ма на сти ру Но во 
Хо по во – по ре кло об ли ка и зна че ње, Гра ђа за про у ча ва ње спо ме ни ка кул ту ре 
Вој во ди не 20 (1999), 123–138.

Пре да ње о сту де нич кој кти тор ској ико ни Ус пе ња Бо го ро ди це, Са оп ште ња 
30/31 (1998–1999), 139–159.

По што ва ње Бо го ро ди це Брн ске код Ср ба, Са оп ште ња 29 (1997), 181–191.

Га врил Сте фа но вић Вен цло вић и ба рок на пик то рал на по е ти ка, Ра чан-
ски збор ник 1 (1996), 61–76. 

„Хлеб жи вот ни” у ни ши про ско ми ди је хра ма ма на сти ра Бо ђа на, Гра ђа 
за про у ча ва ње спо ме ни ка кул ту ре Вој во ди не 18 (1996), 151–161.

Бо го ро ди чин трон Ни ко ла јев ске цр кве у Ири гу: на ме на и про грам ба рок
них Бо го ро ди чи них тро но ва, Са оп ште ња 27/28 (1995/96), 131–152.

Ђу ра Јак шић – „Мо ли тва на Ма сли но вој го ри”: (при лог из у ча ва њу цр кве
ног сли кар ства епо хе ро ман ти зма), Збор ник На род ног му зе ја, Исто ри ја умет-
но сти, књ. 15, бр. 2 (1994), 129–140.

Уло га му зи ке у уоб ли ча ва њу цр кве ног ен те ри је ра у XVI II и у пр вој по ло
ви ни XIX ве ка, Збор ник Ма ти це срп ске за умет ност и му зи ку 15 (1994), 47–64.
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Идеј ни про грам зид ног сли кар ства у ол тар ском про сто ру ма на сти ра 
Кру ше до ла, Са оп ште ња, 26 (1994), 63–90.

Умет ност и по ли ти ка: пор трет Јо си фа II на ико но ста су Те о до ра Илића 
Че шља ра у Мо кри ну, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Се ри ја А: 
Исто риј ске на у ке, књ. XVI II (1994), 283–309.

Те ма му че ни штва и ак тив на по бо жност у зид ном сли кар ству Дра че, 
Рад Ма ти це срп ске 31 (1994), 151–152.
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Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти 25 (1989), 95–134. 

Хри сти фор Џе фа ро вић – ко ња нич ки пор тре ти бра ће Стра ти ми ро вић 
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но сти, год. 10, бр. 18 (1987), 43–51.
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тов ца 1753. го ди не, Све ске Дру штва исто ри ча ра умет но сти, год. 10, бр. 18 
(1987), 93–105.
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Го тич ки ви се ћи свећ њак из ма на сти ра Де ча на, Са оп ште ња 18 (1986), 
215–228.
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28–39. 
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XVI II ве ка, Све ске Дру штва исто ри ча ра умет но сти, год. 8, бр. 16 (1985), 57–61.
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сти 21 (1985), 223–234.

Срп ско ба рок но сли кар ство (Екс по зе док тор ске ди сер та ци је), Све ске 
23–26 (1992–1996), 80–87.

Те ме му че ни штва и ак тив на по бо жност, Днев ник: ор ган На род ног 
фрон та, 17027 (1994), 12.

Об ја вље на из ла га ња на на уч ним кон фе рен ци ја ма

Зна чај До си те је ве Хри сто и ти је у при хва та њу ма ни ра као кул тур ног 
ка пи та ла срп ског но во ве ков ног гра ђан ства, у: До си теј у срп ској исто ри ји и 
кул ту ри: ме ђу на род ни на уч ни скуп (СА НУ 13 – 15. Ок то бар 2011), Бе о град: 
За ду жби на До си теј Об ра до вић; Но ви Сад: Ма ти ца Срп ска, 2013, 87–105.
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– исто ри ја и пре да ње (17–21. сеп тем бар 1996), (ур.) Јо ван ка Ка лић, Бе о град: 
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Те о ло ги че ског те ла, у: Јо ван Ра јић – жи вот и де ло, Збор ник ра до ва са ме ђуна-
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род ног на уч ног ску па, (ур.) Мар та Фрајнд, Бе о град: Ин сти тут за књи жев ност 
и умет ност, 1997, 243–257. 
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305–312.

Ен ци кло пе диј ске је ди ни це

Све ске, у: Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је, прир. Си ма Ћир ко вић 
et al., Бе о град: Know led ge, 1997, 101.
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Ћир ко вић et al., Бе о град: Know led ge, 1997, 573.
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Вра ње: Епар хи ја врањ ска Срп ске пра во слав не цр кве, 2005. [2. из да ње 2015]
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Срп ска гра фи ка XVI II ве ка: збор ник ра до ва, Бе о град 1986, Ма ти ца срп ска 
– Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, По себ на из да ња, књ. 26, Све ске Дру штва 
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Исто ри ја при ват ног жи во та у Ср ба: од сред њег ве ка до са вре ме ног доба 
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ре Ср би је: За вод за ме ђу на род ну на уч ну, про свет ну, кул тур ну и тех нич ку 
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

У ча со пи су Све ске Ма ти це срп ске из Се ри је умет но сти об ја вљу ју се 
ори ги нал ни на уч ни ра до ви, кри ти ке, при ка зи и гра ђа из обла сти уметности. 
Ра до ви се об ја вљу ју на срп ском је зи ку ћи ри лич но или на не ком од свет ских 
је зи ка (ен гле ском, ру ском и сл.). До ста вља ју се од штам па ни или у елек трон-
ском об ли ку (на це деу или имеј лом) нај ка сни је до 1. сеп тем бра за те ку ће 
го ди ште на адре су уред ни штва:

Ма ти ца срп ска
Ма ти це срп ске 1
21000 Но ви Сад
Уред ни штво Све са ка Ма ти це срп ске – се ри ја умет но сти
Имејл:jtr bo je vic @ma ti ca srp ska.org .rs

Уз рад је по треб но до ста ви ти основ не по дат ке о ау то ру (ти ту лу и на уч но 
зва ње, на зив и адре су ин сти ту ци је у ко јој је ан га жо ван, елек трон ску адре су 
и број те ле фо на).

Да би био об ја вљен у ча со пи су, рад мо ра до би ти по зи тив ну оце ну ре цен-
за на та. Ако је чла нак био из ло жен на ску пу, у ви ду усме ног са оп ште ња, по-
да так о то ме тре ба на ве сти у по себ ној на по ме ни. Рад ко ји је већ об ја вљен у 
не ком ча со пи су не мо же по но во би ти штам пан.

Уз по ме ну то рад мо ра за до во љи ти и фор мал не кри те ри је та ко што ће 
тех нич ки би ти уре ђен пре ма пра ви ли ма при пре ме ру ко пи са за штам пу, ускла-
ђе ним с Ак том о уре ђи ва њу на уч них ча со пи са. Рад мо ра оба ве зно има ти 
сле де ће еле мен те: име и пре зи ме ау то ра, на слов, са же так, кључ не ре чи, 
основ ни текст, спи сак ко ри шће не и ци ти ра не ли те ра ту ре и из во ра, ре зи ме 
на стра ном је зи ку и по дат ке о ау то ру. 

Текст тре ба фор ма ти ра ти на сле де ћи на чин: 
а) ко ри сти ти уо би ча је ни фонт (Ti mes New Ro man), уко ли ко се упо тре бе 

дру ги фон то ви, по треб но их је по себ но по сла ти;
б) фор мат А4, гор ња и до ња мар ги на 2 цм, ле ва и де сна мар ги на 3 цм; 
в) раз мак 1.
Име и пре зи ме ау то ра на во ди се из над на сло ва уз ле ву мар ги ну (ве ли чи-

на сло ва 12 pt). На слов ра да да је се вер за лом (12 pt), цен три ра но. У фу сно ти 
ве за ној за на слов ра да по треб но је на ве сти на зив и број про јек та у окви ру 
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ко јег је ис тра жи ва ње на ста ло. Са же так и кључ не ре чи сме сти ти ис под на сло-
ва (на је зи ку основ ног тек ста, ве ли чи на сло ва 10 pt, ле ва мар ги на уву че на 1 цм 
у од но су на основ ни текст и пр ви ред уву чен 1 цм). У са жет ку, ко ји би тре ба-
ло да има из ме ђу 100 и 250 ре чи, украт ко пред ста ви ти пред мет ис тра жи ва ња, 
циљ, ме то де и ре зул та те. Кључ них ре чи не би тре ба ло да бу де ви ше од 10. 
При мер: 

Наташа Половина

МОТИВ ПУСТИЊЕЉУБИВЕ ГРЛИЦЕ У ДЕЛИМА  
СРЕДЊОВЕКОВНЕ КЊИЖЕВНОСТИ 

Сажетак. У овом раду се посматра ...
Кључне речи: стара српска књижевност, мотив птице...

Основни текст

Основни текст треба да буде структуриран на следећи начин: у уводном 
делу треба представити проблем, уз осврт на релевантну литературу, те 
описати методе и циљеве истраживања; након анализе, у закључку, указати 
на најважније резултате. Величина слова у основном тексту јесте 12 pt, а 
први ред је увучен 1 цм. Наслови већих целина у раду који их садржи наводе 
се болдом (уз нумерацију) и центрирано, док се наслови мањих целина, уну-
тар поглавља, дају обичним слогом. Ове поднаслове, уколико се наводе један 
испод другог, потребно је одвојити једним празним редом, а такође се праз-
ним редом одвајају и од основног текста.

1. Увод

2. Роман без романа ‒ лектира као подстицај за јунака

3. Закључак

или

1. Увод

1.1. Човек који је изгубио прошлост

Примери у тексту, као и називи књижевних, научних и других дела на-
воде се курзивом. При истицању значења речи користе се полунаводници [‘’], 
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а цитати се стављају под наводнике [„”]. Уколико се из неког дела преузимају 
већи одломци, онда се они дају обичним слогом, ван основног текста, из-
двојени у посебне пасусе (величина слова 10 pt) и увучени 1 цм у односу на 
основни текст. Први ред увући, такође, 1 цм. 

Пошто свештеник постаје Романов старатељ, он страст према Видако-
ви ћевим романима преноси и на Романа:

„Све романе, гди год је наћи могао, доносио је свом љубимом питомцу, 
читаше му и слађаше му да је ту најбоље за човека увеселеније и Роман, 
ионако склоњен на то, тако се заљуби у читање романтически књига да се 
ни у време ручка од њи није раставити могао...” (Поповић 1998: 24). 

При цитирању извори се наводе у загради и интегришу у основни текст, 
и то на следећи начин:

а) упућивање на одређену студију у целини: (Васић 1998);
б) упућивање на одређену страну студије: (Васић 1998: 80);
в) упућивање на одређено издање исте студије: (Радовановић 19862: 66);
г) упућивање на одређене студије из године у којој их има више од истог 

ауто ра: (Бугарски 1986а: 55), (Бугарски 1986б: 110);
д) упућивање на ауторе са истим презименом: (Ивић, П. 1998: 124), (Ивић, 

М. 1970: 51);
ђ) хронолошким редом се наводе студије истог аутора на које се у тексту 

позивамо: (Halle 1959; 1962).
У фуснотама се дају само коментари аутора и додатна објашњења која 

би евентуално оптеретила основни текст; фусноте се не користе за навођење 
литературе.

Литература се даје иза основног текста азбучним или абецедним редом 
у зависности од писма рада који се приређује за штампу: наслов центриран, 
верзалом, величина слова 11 pt, спационирано 2 pt (Л И Т Е РА Т У РА). 
Уколико се референце наводе на оба писма, потребно их је одвојити: најпре 
навести радове на ћирилици, а потом на латиници. Литературу навести на 
следећи начин:

а) књигу 
Вучковић, Радован (2000). Српска авангардна проза. Београд: Откровење.

б) чланак у часопису
Васић, Вера (1996). Лингвистички аспекти субординације агенса проагентивног 

типа у Вуковом преводу Новог завета. Зборник Матице српске за књижевност 
и језик. XLIV/ 1–3: 93–104.

в) библиографску јединицу с више аутора
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Кулишић, Шпиро, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић (1998). Српски митолошки 
речник. Београд: Етнографски институт САНУ – Интерпринт.

г) зборник радова
Лејкоф, Џорџ и Марк Џонсон (2014). О појмовној метафори. У: Језик и сазнање. 

Хрестоматија из когнитивне лингвистике (ур. К. Расулић, Д. Кликовац). Бео-
град: Филолошки факултет. 273‒305.

ђ) речник
РМС: Речник српскохрватскога књижевног језика, I–III. Нови Сад – Загреб: Матица 

српска – Матица хрватска, 1967–1969. IV–VI, Нови Сад: Матица српска, 1971–1976.

РСАНУ: Речник српскохрватског књижевног и народног језика. I–. Београд: САНУ, 
Институт за српски језик САНУ, 1959–.

е) публикацију доступну онлајн
Velt man, K. H. Augmented Books, Кnowledge and Culture. <http://www.isoc.org/inet2000/ 

cdproceedings/6d/6d.> 02.02.2002.

После литературе дати резиме и кључне речи на неком од страних језика 
(величина слова 10 pt), по следећем моделу:

Gordana Štasni

SUFFIXAL SYNONYMY IN CONTEMPORARY SERBIAN

S u m m a r y

The main subject of this work is suffixal synonymy as a form of derivational 
synonymy...

Key words: suffixal synonymy, Contemporary Serbian... 

Подаци о аутору на крају целог текста (величина слова 11 pt) треба да 
садрже следеће елементе: назив институције у којој је аутор запослен или 
ангажован и електронску адресу.
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