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УМЕСТО ПРЕДГОВОРА
Књига Из Хермесове палестре - прилог историји класичне филологије код Срба
односи се на историју класичне филологије код Срба, која до сада није у целости
обрађивана, осим спорадично у историјама школства и образовних институција, у
којима је било речи о настави свих предмета па тако и грчког и латинског језика.
Такви прилози су имали претежно историјски, педагошки или књижевни приступ, уз
равномерну заступљеност свих фактора који чине наставни процес, без специфичне
обраде са аспекта класичне филологије. Разне прославе, јубилеји појединих
образовних установа или истакнутих научника, и сл. такође су били повод да се
помену класични језици у пригодним публикацијама. Треба истаћи да ни велики део
архивске грађе није објављиван ни истраживан, бар не са аспекта места класичних
језика.
Латински језик је обрађиван најчешће као језик администрације, школства и
сл. Латински је, кад је реч о образовању, више него иједан предмет променио место и
улогу у европским оквирима, што се и те како одразило на српско школство,
књижевност и културу. Класична филологија, чији научни процват пада у 19. век,
била је уско везана за књижевност, будући да се и сама концепција образовања
заснивала на изучавању језика и књижевности. Учење латинског, без обзира на
примену језика у (свакодневној) пракси, имало је за циљ изучавање књижевности,
односно бављење књижевношћу у најширем смислу речи.
Грчки језик је углавном остао ван домашаја истраживача, или не бар онолико
колико је значајан за нас, балканске Словене, будући да смо били у непосредном
додиру с класичном грчком културом: најстарији словенски књижевни језик
изграђиван је непосредно према грчком оригиналу. Познато је да културни развитак
у највећој мери зависи од образовања, а оно се све до 19. века темељило на
књижевности која се није могла замислити без класичних аутора као узора у сваком
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погледу, на првом месту моралних и естетских. Исти образовни „модели― важили су
и за Србе, почев од 18. века, што значи да су и наше школство и самим тим и наша
култура били стално у контакту с класичним језицима и књижевностима и под
утицајем античког наслеђа у целини. Читање класика у оригиналу, превођење на
српски и списатељски рад према античким узорима обогатили су и унапредили и сам
српски језик, тако да је класична филологија током 19. века битно утицала на
образовање, књижевност и културу Срба у Војводини, а посредно и у Србији.
Истраживања фокусирана на латинитет, пре свега у области образовања у 19. веку у
Војводини, проширила сам прво на 18. век и на грчки језик, затим на Србију до 1894,
односно до 1920, све док ми се није указала прилика да се бавим историјом класичне
филологије као науке у двадесетом веку, додуше у конкретном периоду од 1945. до
1989. у оквиру пројекта Класични језици и комунизам (по позиву) у Будимпешти
2010. године. Ово је прилика да изразим захвалност професору Ђерђу Каршаију,
класичном филологу и театрологу, који је својом агилношћу био spiritus movens овог
пројекта, затим професору Габору Кланичају и др Ендрјуу Сорсу, ректору Collegium
Budapest.
Додала бих овде нека објашњења. Књига је доступна на сајту Филолошког
факултета БУ, односно Катедре за неохеленске студије пре свега зато што на том
факултету радим. Други разлог је тај што у правилима које је Универзитет прописао
стоји обавеза да се радови обавезно објављују у електронској форми са такође
обавезном афилијацијом научног радника, како би Универзитет у Београду био
„препознат― у свету. Осим тога, мислим да је у ери информатике добро рад на овакав
начин изложити на увид јавности. Најзад, електронска верзија омогућава и да се
књига преведе на страни језик, део по део, а да то не утиче на њену доступност у
међувремену.
На крају, захваљујем се свима онима који су ме током ових година
подржавали у овом послу, док посебну захвалност дугујем својој професорки, гђи
Љиљани Црепајац која ме је научила да волим и разумем грчки језик, да се трудим да
друге томе научим и најзад да се потрудим да дам свој обол струци којом се бавим
више од четрдесет година.
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1.

УВОД

Још никад, Кирно, државу ниједну елита срушила није
Теогнид из Мегаре, 6. в. п. н. е.1
Образовање се у Европи заснива на образовним моделима који трају
више од 20 векова, тачније од хеленистичког времена. Оно је било
организовано према грчком моделу2, у три циклуса: елементарно (основно),
средње и високо3. Основно образовање је подразумевало једноставно читање,
писање, рачунање. Средње образовање, у антици често називано „граматичко―
или „поетичко―, обично за узраст између десет и петнаест година, обухватало
је (грчку) морфологију и синтаксу, нешто више књижевности, историје,
географије, природних знања и „моралке―. Та знања су стицана тумачењем
књижевних текстова, међу којима је прво место припадало Хомеру. Високо
образовање, које су генерално антички учитељи називали „реторичким―, или,
још узвишеније, „Хермесовом палестром―, намењено елити, трајало је
најмање три године, а често и дуже, заснивајући се на реторици, са
елементима филозофије и (често) медицине, односно природних наука4.
Јовановић (2003), 230-231.
Још никад, Кирно, државу ниједну елита срушила није:
но, кад год се никоговићима прохте да обесни буду,
да народ искваре и да неправичнима доделе правду
стицања ради користи личне и власти,
надај се да неће дуго она држава сачувати себи мир
чак ни ако је сада у дубокоме спокоју,
кад буде никоговићима стало до користи таквих
и то оних које иду на штету државну,
из тога изађу буне, убијања грађана и самодршци:
о, да се држави овој то никад не смили.
2
Јовановић (2003), 63sqq.
3
За степенасту наставу су се залагали и Платон и Исократ.
4
В. поглавље Хермесова палестра
1
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Грчки модел васпитања и образовања или пајдеја представља колико
педагошко подучавање толико и културу духа стечену образовањем. Ова
слика се разликује од демократског атлетизма, и то не само по томе што
ученици софиста не личе на спортисте и њихов идеал калокагатије. Код
Есхила5 пајдеја је означавала образовање ученика у физичком смислу. Код
Платона, поред таквог значења у Филебу6, пајдеја добија значење образовања
у моралном смислу7; потом значи и „образовање, културу духа, познавање
слободних вештина― код Платона, Аристотела итд8. Ἐγθύθιηνο παηδεία9
представља интелектуално образовање, супротстављено телесном вежбању.
Придев ἐγθύθιηνο10, у множини ηὰ ἐγθύθιηα, фигуративно, означава „круг―,
односно низ свакодневних обавеза11, одакле произилази „круг― заједнички
свима12; означава, такође, „круг― васпитања или наука, скуп наука које чине
целовито образовање и васпитање13. Другим речима, ἐγθύθιηνο παηδεία или
ἐγθύθιηνο ἀγωγή14 означава онога који пролази цео „круг― образовања и
васпитања, постепено стицаног током опште пропедеутике. Може чак
представљати, са референцијом на круг античког хора, све оно што „музичко―
образовање подразумева, бар по пореклу, као грађанско, етичко и
интелектуално образовање. Такво васпитање и образовање у сваком случају
искључују сваку професионалну специјализацију.
Програми су били замишљени идеално и свакако је постојала тежња да
се на најбољи могући начин заокружи опште образовање младих. У Спарти15
5

Aeschl. Sept. 18
Plat. Phil. 55 d
7
Plat. Phaed. 107 d, etc.
8
Cf. Bailly Α. (1969), Dictionnaire grec-français, Paris : Librairie Hachette, s. v.
παηδεία
9
Одатле реч енциклопедија.
10
Bailly, s. v. ἐγθύθιηνο
11
Isocr. 176 c
12
Dem. 792, 16
13
Plut. Alex. 7
14
Plut. Mor. 1135 e
15
Аристотел је истицао као пример за углед спартанско васпитање због
велике и заједничке бриге заједнице о васпитању деце, а критиковао неке
појаве у атинском друштву: „Данас се свако брине о својој деци и свако даје
6
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се испољавао хомерски идеал, али не као херојство и ἀξεηή појединца него
целе заједнице, односно целог града. Идеал је био да сви грађани,
равноправни, буду патриоте и јунаци за добробит колектива.
Том идеалу, који је славио Тиртеј у 7. в. п. н. е16, служи васпитање
ἀγωγή деце једнаких. У односу на хомерске борце који су јунаци као
појединци, у спартанском систему ново је то што постоји узајамност
васпитања и друштвеног и политичког уређења: „Никоме, наиме, није било
допуштено да живи како хоће, него да живи у граду као у војном логору,
спроводећи прописан начин живота и бављење пословима за опште добро,
сматрајући уопште да не припадају себи него отаџбини: ако им није било
наређено да раде нешто друго, надзирали су децу и подучавали их нечему
корисном или су сами учили од старијих―17.
Софисти су унели револуцију и у образовање, поучавајући између
осталог како водити послове домаћинства и послове града: Протагора18,
најславнији и најцењенији, развија своју теорију прогреса и друштвеног
уговора („Човек је мера свега.―) и подучава како победити у било којој
расправи и како применити дијалектику, односно методу дискусије која
омогућава да се човек, према случају, опредељује за или против. Протагора је
препоручивао следеће: дете мора најпре научити да добро чита и да разуме
оно што чита - тек онда учитељ може почети да открива својим ученицима,
који седе у клупама, песме добрих песника, тако што чита стих по стих, док
слушатељство понавља, тумачи и учи напамет. Хомер19 пре свих, и Хесиод
детету онакво образовање какво он хоће.― (Aristotel: Politika. Prevela sa
starogrĉkog Ljiljana Stanojević Crepajac. Predgovor napisao dr Miloš N. Đurić.
Beograd: Kultura. 1970. 260-1)
16
Cf. Јовановић (2003), 245.
17
Plut. Lyc. 24, 1. В. Јовановић (2003), поглавље о Тиртеју.
18
Plat. Prot. 324c-326e.
19
Ако се Хомер „користи― као уџбеник или лектира, онда се може читати и у
првом разреду основне школе, јер у Илијади и Одисеји свако може наћи
нешто по свом укусу – тако се одабрана поглавља Одисеје могу преточити и
данас у авантуристички роман или стрип, и то на страном језику (на пример,
за часове страног језика). Међутим, ако се Хомерови епови читају у
оригиналу (па чак и преведени) као врхунска поезија и слушају готово као
музика, онда за то човек мора бити „припремљен―, не само језички. Пракса је,

12
доносе корисна сазнања, правила понашања и ваљане примере. Теогнид,
Тиртеј и Солон дају најбоље моралне лекције. И Исократ је препоручивао
песнике, Хомера, Хесиода, Теогнида без икаквих ограничења, за разлику од
Платона који је сматрао да треба уклонити неприкладне садржаје из песника,
почев од Хомера па надаље.
Угрожена демократија у Атини осудила је 399. Сократа који је хтео да
у идеју добра, које чини врлину, у моралном смислу унесе сазнање о самом
себи (Γλῶζη ζεαπηόλ) што се постиже мајеутиком20. Морална мисија
Сократова, у сенци демократске Атине, није имала могућности да се укорени.
Она, међутим, представља основу будуће педагогије, којом руководи
индивидуална свест, у захтевању узвишене истине, што пружа филозофија.
После Платона и Исократа педагози (нарочито стоичари) везују за
такав програм морални смисао пре свега: чему систем васпитања и
образовања ако нема као крајњи циљ етику? - за филозофе Портика
(стоичаре), Зенона из Китиона (3. в. п. н. е.) и Клеанта из Аса (3. в. п. н. е.),
битно је следеће: „Човек лишен културе разликује се од животиње само
спољним изгледом―. Хрисип брани корисност таквог васпитања и образовања
слободног човека тврдећи да интелектуано образовање води ка врлини. У 2.
веку пре н. е. Панајтије (Панеције) са Родоса уопште не претпоставља
индивидуални или колективни прогрес ако човекове намере по природи нису
вођене културом и разумом. Такав програм, који није вођен културом и
разумом, заправо вулгаризује скуп општих знања које један слободан човек
мора имати пре него што се прихвати практичног живота; обузето моралном
амбицијом ово образовање и васпитање занемарује специјализовано,
професионално припремање.
Ἐγθύθιηνο παηδεία, artes liberales, како латински тумачи грчку
формулацију, трасира идеал непристрасне културе, културе саме по себи и
наиме, у школи, да се читање оригиналних текстова почиње Хомеровом
поезијом, али, педагошки посматрано, то ипак није оправдано, јер се не
постиже жељени ефекат. Поезију је најбоље читати на крају школовања, када
је човек и зрео и образован.
20
Обично се преводи „бабичком вештином―.
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зарад себе лишене служења и професионалне потчињености. То је био идеал
слободног и независног човека, супротстављеног човеку са платом. Овде
треба поменути омиљен и редовно читан пасус Цицероновог (Кикероновог)
говора За песника Архију21, који представља најсажетију дефиницију
класичног образовања: образовање које се заснива на књизи узвишен је и
прави пут ка сазнању и врлини, једини пут достојан слободног и племенитог
човека. Књига је доступна увек, у младости и старости, у срећи и несрећи.
Најзад, и Платон и Аристотел су схватали знање и образовање као
основу и услов човекове врлине, што је у крајњем случају водило ка
филозофији, или ју је ’укључивало’, како би ваљало схватити Исократову
суштинску поставку образовања као најпотпунији вид култивисања личности.
Образовање Грку није значило само везу са хеленством, него у свету
где колективни идеал државе није био обавезан као апсолутан, могло је
служити такође и идеалу индивидуалног развоја (што су наговестили Исократ
и Протагора). Тако се формира нови идеал, κνπζηθὸο ἀλήξ „човек Муза―, и
„религија

културе―,

која

подразумева

спекулацију

без

интереса,

интелектуално стварање и вежбање образованог духа, способног да цени
ремек-дела уметности и књижевности. Васпитање припрема склоност за
ствари духа, које прожимају живот. Пајдеја се односи и према заједничкој
баштини дела, која постају класична у правом смислу те речи. Читање Хомера
у првом реду обезбеђује везе Грка са цивилизацијом, то су модели којима се
обраћа образован човек, чак и онда када се окреће интелектуалном стварању.
Тако се успоставља кôд референци, језик (којна) који потире дијалекатске
разлике и учвршћује, у разноликости регионалних и индивидуалних
искустава, хеленистичко јединство.
Развој филологије у доба хеленизма утицао је и на формирање школа,
које су као зачетник потоњих школских система временом постале модел. Тај
се модел временом мењао, мање или више, али је опстао и најзад постао узор.
Ипак, античка свакодневица је била далеко од идеалног, што није тешко
21

Cic Pro Arch. VI 12-14, VII 15-16.
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претпоставити.

Херонда,

хеленистички

песник,

бавио

се

таквим,

„свакодневним― темама у својим мимијамбима. У једном од њих описан је
разговор учитеља и мајке неваљалца Котала у некој основној школи (можда
на Косу) у доба хеленизма22.
Када су током 4. века центри моћи пренети из Рима у Никомедију,
затим у Константинопољ, почела је романизација Истока, која је утицала и на
школство, док је Запад постепено губио везу са хеленизмом. Грчко-римско
васпитање се простирало, незнатно промењено, уз подршку државе, у царству
које се пружало од Грчке до Месопотамије и Египта, све до времена
арабљанске инвазије. Градови су као прави универзитетски центри
привлачили ученике из удаљених крајева. У 4. веку су то Атина и Антиохија
за реторику, Берит (Бејрут) за права, Александрија за филозофију, филологију,
медицину. Школе у Константинопољу се афирмишу мало по мало, нарочито
када их је реорганизовао Теодосије II 425. године.
У другој половини 6. века настала је велика криза, особито у
универзитетском животу, чему су и те како допринеле Јустинијанове мере
против паганства: године 529. укинута је Платонова Академија, 562. године
филозофе и софисте прогањају, спаљују њихове књиге и ликове њихових
богова. Пропадање старе муниципалне организације и тешкоће царске
благајне

повлаче

институција.

Као

за

собом

затварање

универзитетски

већине

центри

државних

остају

образовних

Константинопољ

и

Александрија.
Тријумф хришћанства је могао нашкодити античком моделу васпитања
и образовања, нарочито због митологије и идеја супротних идеалу јеванђеља,
али се то није десило, јер су професори били махом лаици, с једне стране, а с
друге, утицај цркве није био пресудан у пословима образовања, као што је био
случај на Западу, бар у овом периоду. Западна Црква, међутим, није

Јовановић (2003), 68 sqq. Укратко, ученици су у основној школи учили да
читају и пишу, простор за учење био је украшен киповима Муза, а шибање је
представљало једну од педагошких метода. Цео превод Херондиног
мимијамба Учитељ, в. Appendix II.
22
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забрањивала античке писце, било да су били „прихватљиви― (нпр. Аристотел),
било да су служили као „негативан― пример, којима није било места у школи.
Питање је само процене који су аутори били „прихватљиви― за школу, а који
не.
У 7. и 8. веку нема трага ни тим универзитетским институцијама, тако
да је то време потпуног мрака интелектуалне и школске активности
византијског света. После бурних и мрачних времена арабљанске инвазије и
иконокластије, византијска цивилизација се опоравила достижући своју
апогеју између средине 9. и краја 11. века. У 9. веку, наиме, у
Константинопољу поново налазимо организовану и живу интелектуалну и
школску активност, која је у супротности са ограниченим и често ефемерним
остварењима каролиншке ренесансе. Ово првенство траје до 12. века; после
тога, византијске школе се прогресивно замењују онима у Паризу, Болоњи и
новим универзитетима. После пропасти Константинопоља 1453, Запад
дефинитивно преузима примат, када се известан број грчких научника и
писаца, бежећи испред отоманских освајача, склонио у Италију. Бесарион,
Теодор из Газе, Константин Ласкарис прикључују се хуманистичком кругу;
преводи и радови ових последњих представника византијске традиције
утицали су на мисао и педагогију велике западне ренесансе.
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2.

КЛАСИЧНИ ЈЕЗИЦИ - КЛАСИЧНА ФИЛОЛОГИЈА
Класична филологија представља једну од

најпривлачнијих и

најкориснијих истраживања у области humaniora. Она, наиме, прожима читаву
европску цивилизацију, oна спаја још живу антику, из векова европске
културе, са интересовањима савременика од пера, духа и укуса - без обзира на
њихова схватања и склоности. Тај универзални дух, дубоко људски
организован, као да је био предодређен да припада свим народима, свим
раздобљима и свим идеолошким формацијама. За нас, балканске Словене,
класична филологија има исту ако не и већу важност: најстарији словенски
књижевни језик изграђиван је непосредно према грчком оригиналу, а не
посредно према латинској копији његовој, као што је то случај са
западноевропским књижевним језицима. Осим тога, балкански Словени су се
населили пре петнаест векова у земље класичне културе, те су као најближи
грчки суседи били у непрестаном додиру са главним извором напредне
европске мисли. Грчки језик утицао је тако не само на врхове нашег друштва
у доба феудализма и потоњег робовања, него, преко православне цркве, и на
најшире народне слојеве. Учење грчког језика омогућава нам да потпуније
сазнамо нашу прошлост и да боље разумемо савремену просвећеност.
Латински језик заузимао је у првој половини 19. века, уосталом као и
вековима раније, централно место у европској култури, а природа му је
двојака: језик комуникације и језик културе, што се у крајњем случају
допуњавало. Практични разлози за учење латинског језика, његов значај за
обављање послова, трговину, комуникацију (с властима и др.), као и важност
за упис на универзитете, нису угрожавали Србе у погледу језика, вере и
самобитности. Напротив, додир са класичном баштином подстакао је процват
српске културе у Војводини, прво у време Хабзбуршке монархије, а онда
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Аустро-Угарске, што се касније срећно одразило и на ослобођену Србију.
Срби се у дотадашњој борби за опстанак једноставно нису могли развијати у
фазама које је до тада прошла Европа.
Значај грчког и латинског језика, или класичних језика23, за српску
културу могао се испитивати са различитих аспеката, али се у жижи наших
интересовања нашао циљ наставе ових језика и њихових књижевности у 18. и
19. веку, пре свега у Војводини, где су имали централно место у систему
образовања и шире, у културном миљеу. Већ је припрема за прикупљање
грађе показала да је за израду овако замишљеног рада неопходно свестрано и
педантно проучити архивску, објављену и необјављену грађу и темељно
обавити истраживања у доступним установама код нас. Ова истраживања су
обављана у неколико наврата, из чега је произашла дисертација и други
радови, али се показало да су његови домети много шири и да се може у
целини обрадити историја класичне филологије код Срба24.

Постоје разлике у појмовима „грчки и латински― и „класични језици―, бар
код нас. Наиме, све док се латинским говорило (у установама, школама,
уопште свуда где се подразумевала образованост), а класични грчки као
„идеална― катаревуса био званични грчки, то су били „језици у функцији
споразумевања―, додуше образованих људи, што ће рећи, углавном виших
слојева. Али када су током 19. века мало по мало уступали своје место
„народним― језицима, грчки и латински су се повукли у школе као „класични
језици― (у Војводини реформом из 1849. године), равноправни са осталим
предметима, мада су и даље остали стожерни предмети и као „класична
филологија― постали основа „класичне наставе―. Са развојем класичне
филологије као фундаменталне наставе humaniora на универзитету, она се све
више преображава у класичне науке или класичне студије, тако да класична
филологија (опет) остаје окренута класичним језицима (с тим што се грчком и
латинском прикључују сви језици којима се више не говори, али имају
одређени значај, нпр. старословенски и сл. за учење савремених језика).
24
Овако комплексна истраживања тешко да се могу обавити као „орочени―
задатак. Већ је, својевремено, рад на докторској тези показао да је задата тема
преобимна, на шта ми је од почетка пажњу скретао професор Мирон Флашар.
Дисертација „Класична филологија и војвођанско школство у 19. веку― имала
је на крају 774 стране, а ипак је, по мом мишљењу, била тек пресек
истраживања претходних шест година. Та су истраживања за мене постала
трајна преокупација, прекидана, неминовно, другим активностима, на дуже
или краће време, готово две деценије. Ипак, редовно сам јој се враћала,
најчешће због истраживања архивске грађе, која је за мене, чак и онда када је
била непотпуна или несређена, представљала најважнији извор чињеница.
23
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Истраживање је наиме показало сву сложеност и актуалност ове теме,
будући да су наша култура и школство у обрађиваном периоду били стално у
контакту с класичним језицима и књижевностима и под утицајем античког
наслеђа у целини. Културни развитак је увек зависио од образовања, а оно се
до краја 19. века темељило на књижевности која се није могла замислити без
класичних аутора као узора у сваком погледу, на првом месту моралних и
естетских. Већ је истакнуто да је читање класика у оригиналу, превођење на
српски и списатељски рад према античким узорима значило много и за сам
српски језик, тако да је класична филологија током 19. века битно утицала на
образовање, књижевност и културу Срба у Војводини. У Србији класични
језици почињу да добијају значај који им припада тек са ослобођењем од
туркократије, у почетку посредно, под утицајем образованих људи из
Војводине и других крајева, а касније све интензивније када се ствара
неопходан имућни слој образованих Срба који постају носиоци напретка не
само економског него и културног.
У ту сврху коришћена је грађа, објављена и необјављена, која се налази
у архивима и библиотекама и релевантна литература.
Ово интердисциплинарно истраживање, у којем је примењен метод
културно-историјски, филолошки, аналитички, како би се заокружио поглед
на улогу и значај класичних језика, потврдило је, бар до сада, своју
оправданост, научно-теоријску и практично-педагошку вредност. Иако се за
овакав подухват подразумева солидно знање оба класична језика, грчког и
латинског, обе античке књижевности и историје, филологије и педагогије, као
и неколико модерних европских језика на којима је праћена потребна
литература, ипак треба рећи да је требало и те како удубити се у варијанте и
латинског и грчког језика. За грчки је јасно да се мењао и да је питање
диглосије у сваком случају посебна тема, која се ипак не може пренебрегнути
када је реч о образовању. Међутим, ни латински у српским школама није онај
латински којим су говорили стари Римљани, особито није био и није ни могао
бити класични латинитет у поређењу са службеним и школским латинитетом
у 18. и у првој половини 19. века (прецизније, све док се користио).
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Начелно је позната и призната важност оба ова језика у историјском и
културно-историјском,

књижевном

и

књижевно-историјском

као

и

педагошком погледу. Требало је, међутим, испитати и анализирати у чему се
она конкретно састојала, јер је латински језик више него иједан (школски)
предмет променио место и улогу у европским оквирима. То је била полазна
тачка да се испита како се то одразило на српско школство, књижевност и
културу, будући да се и сама концепција образовања заснивала на изучавању
језика и књижевности. Најзад, сама класична филологија је по дефиницији
уско везана за књижевност. Образованост у најширем смислу, заснована на
изучавању класичних језика и књижевности код Срба, најпре у Војводини а
онда уопште, одредила је, дакле, предмет наших истраживања. Исто тако,
велики број професора у српским гимназијама бавио се књижевношћу, па су
везе између класичне филологије и националне књижевности (биле) веома
разноврсне. Ова чињеница је била особито значајна за период када се ствара
новија српска књижевност, крајем 18. и током 19. века. Књижевни рад је тада
схватан шире, јер је обухватао и дела која се у садашњој науци другачије
класификују.
Тематика из области класичне филологије или класичних наука, како је
речено, до сада није у целости обрађивана - осим као сегмент у историјама
школства или појединих образовних установа, на пример, поводом
годишњице Универзитета у Београду, или у споменицама истакнутих
професора БУ, као што су били професори Милан Будимир, Милош Н. Ђурић
и други. Школство се у већим историјским делима обрађивало као једно од
поглавља, тако да поједине науке, на пример класична филологија, или
прецизније класичне науке, нису могле добити више простора него друге
колико је било потребно да се објасне основни токови развоја школства.
Школама је посвећивана пажња и у делима која су истраживала уже
историјске или културно-историјске теме (историјат градова, биографије
значајних људи, историјат цркве и појединих културних институција, као што
је Матица српска). Самим језицима није посвећивана посебна пажња, него су
помињани колико и сви остали предмети. Такви прилози су имали претежно
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историјски, педагошки или књижевни приступ, уз равномерну заступљеност
свих фактора који чине наставни процес. Уколико се истраживала нека
одређена област или неко друго питање, то је било само у посредној вези са
класичном филологијом. Исто се може рећи и о разматрању других тема, као
што је периодика у одређеном времену или на одређеном простору.
Објављиване су спорадично посебне библиографије радова из области
класичне филологије, штампане по часописима. Овде треба поменути и
важност библиотека, особито школских, чији спискови књига, односно
каталози указују на избор аутора и уџбеника. Коста Петровић је у својој
Историји српске православне велике гимназије Карловачке до сада најшире, у
оквиру теме, обрадио наставу класичних језика у овој гимназији. Њен је
историјат обрадио и Никола Гавриловић, поводом 200-годишњице оснивања.
О Новосадској гимназији највише је писао Васа Стајић. Велики део архивске
грађе није објављиван ни истраживан, бар не са аспекта места класичних
језика.
Имајући у виду обим грађе која се односи на целокупну класичну
филологију код Срба, тему смо уже одредили потребом да се прво истражи
основа, односно настава грчког и латинског језика, у корелацији са
историјским и културолошким околностима, а из тога би требало да произађе
историја класичне филологије као науке, у Великој школи од 1875, а нарочито
на универзитету од 1905. када је основан у Београду. Класична катедра,
односно Одељење за класичне науке Универзитета у Београду настала је када
је Јован Туроман (1875) прешао у Београд; класична филологија постаје
коначно високошколска дисциплина оснивањем Универзитета у Београду
1905. године. Излагање генерално иде хронолошким редом, али су поједина
разматрања захтевала другачији приступ. Једном речју, историјат класичне
филологије код Срба, од 18. па све до краја 20. века, представља предмет
нашег истраживања25.
Оно ипак није завршено, бар не за период између два рата, али још и више
за послератни период, имајући у виду да архиве безбедносних служби
углавном нису доступне.
25
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Књигу отуда чине поглавља чији су предмет грчки и латински језик и
поглавља у којима је реч о наставницима, односно о професорима и(ли)
књижевницима и другим делатницима а који су у своје доба и те како
допринели класичној филологији.

*
На крају овог поглавља реч-две о грађи: реч је, наравно, о оној
доступној, јер се дешавало да она то није била, не само за период после
Другог светског рата него ни за раније периоде (било да је несређена или
нестала или нешто треће). Упоређујући, наиме, однос према хуманистичким
наукама у републикама бивше Југославије, може се уочити да он није био
исти у свакој од њих, не толико по питању политичког става (који је мање
више по дефиницији зазирао од њихове „субверзивности―) колико по питању
контроле, било да је реч о репресији онда када су сматране „опасним― по
режим и беневолентности када је режим имао (неке) користи од њих.
У таквим случајевима истраживачу су везане руке, јер му преостаје да
нагађа на основу индиректних података (или да верује сведоцима ако је реч о
новијој историји). Индиције или сведочанства (неминовно субјективних)
савременика су свеједно драгоцени, ако не сада, а оно за неке будуће
истраживаче, који могу потврдити или оспорити такве информције или
закључке „из прошлости―, онако исто како ми то радимо са онима за које
имамо чувену историјску дистанцу, али је она „пречишћена―, јер је историја
већ „направила „селекцију― – већи део остатака прошлости заувек је
изгубљен―26.

Стојановић (2010), 13.
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3.

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК И КЛАСИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ
У ВОЈВОДИНИ 18. ВЕКА
Стицајем околности, за Србе је 18. век од прворазредног значаја у

културолошком погледу. У историјском смислу нарочито је значајну улогу
имала Велика сеоба Срба у Војводину 1690. године, изазвана страхом од
турске освете. Срби су и раније прелазили преко Саве и Дунава и остајали
тамо, углавном пред турским освајањима, a сеоба је било и касније, али не у
толиком броју. Чињеница је да се велики број Срба са породицама иселио,
поневши са собом све што су имали, у нади да ће се вратити, али су околности
учиниле да се то не деси. Суочили су се са новом, практично њима
непознатом културом, напреднијом у технолошком смислу и богатијом него
што је била њихова, тако да су је свакако видели као различиту, понекад чак и
као агресивну. Ипак, нису били неприпремљени, јер су научили да се жилаво
боре за опстанак на територијама бившег завичаја, тако што су се окретали
себи, свом наслеђу, култовима, чувајући на тај начин традицију, историјски
континуитет и духовно јединство народа. Јасно је, међутим, да су се у новим
околностима морали одрећи многих старих обичаја и норми понашања, а
прихватити она правила која се регулишу институцијама 27, без обзира на
привилегије које би им аустријски цар обећавао или на оне које им је доиста
дао. Привилегијом Леополда I из 1690. године Срби су добили само црквену
аутономију, а да се нису ни споменуле старе повластице и права (које су
имали и под Турцима). Срби нису имали права на световног владара, него се
власт архиепископа проширила и на световне ствари Срба у Монархији.

При том није било потребе за стварањем нових институција, као када се
гради нова држава.
27
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Међутим, већ 1691. Срби траже проширење аутономије и право на
световног поглавара. Поред свега, патријарх Арсеније III Чарнојевић
(Црнојевић) задржава власт над српском милицијом (потврђује избор,
односно постављење капетана) и неке световне компетенције (нпр.
потврђивање правила еснафа). Царским патентом из 1691. коначно добија
признавање своје световне јурисдикције, да штити и да се брине о српском
народу, а потврђено је и право Србима на самоуправу. Привилегијом цара
Леополда I из 1695. одобрена је духовна организација српске цркве,
потврђени су епископи и већ раније дата права (Срби, на пример, нису морали
да плаћају десетак).
У пракси, тешкоће у остваривању тих права је задавао не само
католички клер него и угарски феудалци и жупанијске власти који су се
противили што досељеници не морају плаћати контрибуцију и ратни порез.
Патријарх Арсеније III Чарнојевић је успео да се избори за слободу српске
цркве и та се слобода односила на све Србе у Монархији – она ће постати
основа народно-црквене и нарочито школске аутономије, што је по мерилима
далекосежности било најважније за културни развитак. Ако је црквена
аутономија представљала компромисно решење за Монархију, онда је све што
је било прозелитизам или је бар било таквим схватано код Срба изазивало
потребу да цркву као институцију сматрају и прихватају као највиши
ауторитет, поготово што нису имали световних власти 28. Будући да је и
школска аутономија била под црквеном јурисдикцијом, онда се не може
пренебрегнути борба патријарха Арсенија III Чарнојевића29 и свих оних
потоњих који су у том духу деловали, тражећи више школе, отварање
штампарије, што је као саставни део испуњавања обећања из Привилегија
То не значи да нису тражили, напр. 1691, када су тражили да Ђорђе
Бранковић, кога су прогласили за српског деспота, преузме дужност народног
представника. (Ћоровић, В.: Историја Срба. Књ. 2. Београд. БИГЗ. 1989. 212.
29
Новембра 2006. било је 300 година од смрти Арсенија III Чарнојевића, који
је непотребно и неправедно постао „контроверзна― личност, не зато што су
научници били необјективни него, напротив, што су квази-научници и други,
некомпетентни, извртали или прећуткивали чињенице. Ђорђе С. Радојчић
свом у чланку каже како је Арсеније III Чарнојевић „неправедно окривљаван
за дело које није учинио― (ЕЈ I, 1955, 215, ст. II).
28
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обележило 18. век. Када су се Срби коначно изборили за гимназије као више
школе, нису желели језике (и писмо) које су им наметали, него онај језик који
није представљао претњу, а омогућавао је комуникацију са другим културама:
латински.
Такво опредељење је било могуће, јер су се већ поменути образовни
модели заснивали на латинском језику као „оруђу―, а сходно томе и на
књижевности на латинском језику. Зато су истраживања која се баве
латинским (и грчким) језиком и рецепцијом обе античке књижевности код
Срба у Војводини 18. века у најмању руку корисна за разумевање не само
ондашње ситуације него и у крајњем случају „различитог― у војвођанском
културном менталитету. Латински језик је имао главну улогу у образовању
тог времена, а како су школе биле најважнији центри културе, то су и његово
„коришћење и примена― били од ширег значаја, наравно у одговарајућем
степену.
Такав приступ захтева другачије становиште у односу на оно које
значи да је школство (само) систем који има историју те да је довољно (само)
написати ту историју - овде природно мислим на аспекат класичних језика,
којима се бавим. Реч је о ширем, културолошком приступу проблематици
културног менталитета једне заједнице30. Овде је оправдано направити
Навешћу, као пример, како један Француз, Иполит Карно (Hyppolite
Carnot), министар просвете од 1848, види француски менталитет: « Le français
obéit plus volontiers à des chefs qu'à des livres, à une loi vivante qu'à une loi écrite.
Il ne cherche pas sa règle dans une bible législative. C'est son côté catholique. La
règle a besoin de se personnifier devant lui et de revêtir un costume pour se faire
reconnaître. Le français est doué d'une impatience de mouvement qui lui rend
pénible le joug de la loi. Dès qu'elle le gêne, il fait un effort pour en sortir. Il
n'attend pas qu'elle soit réformée : il la broie. Le prétexte du salut public justifie à
ses yeux tout acte arbitraire. Il accepte et acclame le despotisme éclairé parce qu'il
espère toujours des progrès que la loi ne saurait lui promettre ». Један је од
покретача часописа Le Gymnase, recueil de morale et de littérature (1828), који
је био, према приказу (доступно на адресama 1 и 2 у прилогу), у извесном
смислу први такав у Француској, где се дискутују књижевна, политичка,
односно друштвена, или филозофска питања (нпр. Discussions philodophiques:
Un père doit-il diriger l’éducation religieuse de son fils d’après son opinion
personnelle, ou conformèment à la religion dominante du pays qu’il habite?
Доступно
на
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k112711v/f6.image
).
1)http://books.google.fr/books?id=X2UoAAAAMAAJ&pg=PA220&dq=Le+Gym
nase,+recueil+de+morale+et+de+litt%C3%A9rature&as_brr=1#PPA221,M1
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дигресију у вези са термином менталитет31. У Речнику САНУ уз ову реч
стоји свој, широки, грађански, разни (плур.) у смислу „назор―; духовни и
музички или менталитет тог времена у смислу „дух―, а као израз
„потрошачки―. Ипак, у савременом српском реч менталитет се чешће
користи у именовању неких негативних32 карактерних особина, нпр.
„поданички―,

„слугерањски―,

„инаџијски―,

„посељачени/сељачки―,

„шићарџијски―, „ксенофобични―, „националистички―. Тако се свима у
заједници приписује иста карактеристика или особина, што је заправо став и
схватање појединца33 (иако по дефиницији менталитет припада и појединцу).
Треба, међутим, истаћи да став и схватање (појединца) свакако произилазе из
(културног) менталитета заједнице те да се „враћају― опет (заједници) уносећи
истовремено мање или веће измене у колективну свест, тако да културни
менталитет није нешто заувек дато. Морални ставови се по правилу
најспорије мењају. Исту „тврдокорност― према променама показује и језик,
мада се не бих усудила да тврдим да су та два процеса управо сразмерна у
смислу темпа промена. Узајамност промена, појединачних и колективних,
2)http://books.google.fr/books?id=7r4EAAAAQAAJ&pg=PA782&dq=Le+Gymna
se,+recueil+de+morale+et+de+litt%C3%A9rature&as_brr=1
31
« [L]e langage est […] fait humain ; il est dans l'homme, le lieu d'interaction de
la vie mentale et culturelle et en même temps l'instrument de cette interaction. Une
autre linguistique pourrait s'établir sur les termes de ce trinôme : langue, culture,
personnalité. » (Benveniste E., Problèmes de linguistique générale, Paris:
Gallimard, 1966, p. 16)
32
Реч је о свакодневном говору, напр. Форум Б 92. Ближе одређење
менталитета, бар код нас, углавном има негативну конотацију, чак и у
исказима типа „победнички менталитет― онда када он изостаје (а говорник
сматра да је то редовна појава, односно импликује да је „победнички
менталитет― заправо еуфемизам за „губитнички менталитет―, јер победа
изостаје увек када се, оправдано или не, очекује, попут „веселник― уместо
„несрећник―). Није тако у страним језицима, па се код нас могу наћи не баш
срећни преводи типа: Треба променити менталитет рада (радне навике) и
језик комуникације.
Готово да ми се намеће закључак како је негативна конотација ове речи
везана за израз „потрошачки менталитет― који је у време социјалистичког
„благостања― био проскрибован.
33
„Аttitude mentale―: „…реч је о одређеним ставовима менталитета онако како
су се оформили у човековом виђењу света као рефлекси колективне свести,
као устаљени судови али и предрасуде.― (Константиновић, Зоран:
Литература и менталитет. У: Проучавање опште књижевности данас.
Зборник радова. Београд 2005, 175)
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утиче на морални став једне заједнице, или на њен морални хабитус 34, који се
сматра општеприхваћеним и отуда пожељним.
Откуд оволико речи о моралном ставу/ моралном хабитусу, а у вези са
(латинским, а не српским) језиком и књижевношћу? Да би се схватио
културни менталитет овог времена, треба поћи од претпоставке да се култура
као образованост у најширем смислу заснивала пре свега на образовању
књигом, бар када је реч о 18. веку. Осим тога, књижевност је у образовању
била у функцији изграђивања књижевног стила и моралног става. Школско
образовање на латинском језику је значило подражавање књижевних узора
или auctores колико на нивоу језика још и више на нивоу изграђивања како
моралног става појединца, тако и моралног хабитуса друштвене заједнице,
што је укупно означавало њен (културни) менталитет. Примењено на Србе у
Војводини 18. века то је значило да се (морални) став појединца, произишао
из културног менталитета, мењао школским образовањем као најважнијим
културним чиниоцем и тако промењен деловао на заједницу из које је потекао
мењајући при том њен (морални) хабитус.

„…хабитус подразумева да се ставови менталитета уочени код појединаца
као типични обједине у скупине које као модели сличних начина мишљења,
понашања, изражавања и испољавања осећања помажу да се захвати
колективна свест, па ћемо у овом смислу говорити, на пример, о хабитусу
неке епохе или о хабитусу просечног Француза.― (исто)
34
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4.

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК КАО ЈЕЗИК ИЗБОРА
Било би претерано, наравно, очекивати да би само један језик, какав је

био латински, могао сам изазвати промене менталитета унутар једне заједнице
или чак народа, али се ипак може закључити да би без њега тешко било
промена у тадашњој српској култури. Језик одређује идентитет уколико је
матерњи, како се то обично каже. У супротном, када нека заједница користи
неки други језик као супституцију за матерњи, треба испитати да ли је такав
језик наметнут и, ако јесте, да ли је реч о језику условно речено већинског
становништва. Таква ситуација углавном означава „очекивану― асимилацију,
или бар прижељкивану. Латински нити је био језик већинског или било којег
постојећег тада становништва, а није био ни наметан, јер је дуго пре тога био
практично lingua franca у Европи, и то не ради пуког споразумевања него као
језик елите која није постојала уколико њени припадници нису били високо
образовани35. Треба истаћи да се улога латинског језика битно променила
онда када је постао језик европске књижевности на латинском, односно када
је са падом Западног римског царства престао да буде само језик римске
књижевности. Отуда је позиција латинског за тако различите народе у
Хабзбуршкој монархији била најмање рђаво решење, ако оцењујемо
савременим мерилима, а оптимално гледано из ондашње перспективе.
Космополитизам латинског језика и европски оквири латинске
књижевности представљају полазиште да се испита њихова улога у српском
школству, имајући у виду да су школе биле центри ширења културе и
културних утицаја, онда када су Срби дошли у контакт са западном културом.
Елита је увек била високо образована и остале класе су тежиле да достигну
тај ниво. У савременом друштву, где је демократизација образовања, чак и
високог, скинула тај ореол елити, чиме се она у највећој мери издвајала, мора
се нагласити да је елита 18. века само она која је високо образована.
35

28
Настава ових језика36 и њихових књижевности, нарочито у 18. веку, није била
код нас истраживана, тако да је требало испитати и анализирати у чему се она
конкретно састојала.
Срби су се током 18. века непрестано залагали за своје школе, јер
никад није било довољно образованих37 људи, тако што су омогућавали
свакоме да се школује, ко је био способан и даровит, без обзира на друштвени
статус. Таква „отвореност― према школовању није била уобичајена од
античких па све до модерних времена, јер је широко образовање било
резервисано за елиту, првенствено богату. Црква је у 18. веку била она
институција која је оснивала и подржавала српске школе, настојећи да их
Срби похађају. Резултат таквих настојања биће компетитивност свршених
ученика Карловачке гимназије на страним универзитетима, чији су професори
били често искрено задивљени и ширином и дубином њихових знања програми у српским гимназијама су били захтевнији, о чему ће касније бити
речи. Деловање митрополита, који су били заправо носиоци ових активности,
наилазило је на отпор и на тешкоће, али имајући у виду повољне резултате за
целину народа, сасвим се сигурно може говорити о огромном утицају школе у
даљем напредовању Срба, не само у страним земљама него и повратно на
народ у матици, особито када се ослободио турске власти.
Јединствена позиција латинског језика, како је већ речено, као
„космополитског―, јер није било посебног народа који је њиме говорио,
учинила је да Срби у Хабзбуршкој монархији прихвате овај језик с најмање
отпора, будући да га нису схватали као претњу. Осим тога, омогућавао је
комуникацију са другим културама, али пре свих са културом земље у коју су
дошли, где је био службени језик. Отуда је било сасвим разумљиво да га Срби
прихвате ако желе да остану. Они ће пружати далеко већи отпор немачком и,
касније, мађарском језику, јер су их говорили већински народи чија их је
Они ће у 19. веку добити назив класични језици.
Латински су могли знати они Срби, који су похађали католичке латинске
школе или који су долазили из других крајева, где се могао научити латински
језик већ у основној школи. У Коморану се 1670. године помиње учитељ и
"дијак" Остоја Жупановић који је знао и латински, а изгледа да га је знао и
његов суграђанин Јован Монастерлија.
36
37
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власт могла на разне начине асимиловати. Та је власт то и покушавала путем
школе и цркве - зато је одобравала да се отварају у то доба само ниже српске
школе, вероисповедног карактера, у којима се учило на матерњем језику, а
образовање је било сведено на основну писменост. Више школе које су
пружале шире образовање нису биле пожељне – ово правило је важило за све
народе у Монархији, не само за Србе.
Формално, латински је представљао решење прихватљиво за обе
стране (српску цркву и Хабзбуршку монархију). Ситуација је у Монархији
била веома сложена. Царица Марија Терезија је хтела да најпре установи
власт која би хомогенизовала различите народе верски и језички, што би
довело до јединствене државе. С друге стране, прилике су често
онемогућавале овакве тежње и присиљавале државну управу да даје мање или
веће привилегије појединим народима, што се односило и на Србе у
Војводини, нарочито у ратним ситуацијама. Државну јединственост спроводи
државно чиновништво, зависно од централне власти у Бечу, исто тако и
реформе у законодавству, администрацији и школству. Отпора је било у свим
сталежима. Један од најтеже решивих проблема било је одвајање световне од
црквене власти, што је и царици, конзервативној и биготној, тешко падало.
Циљ реформи је било подвргавање цркве држави и претварање свештеника у
државне чиновнике.
Српској цркви је у оквиру црквено-школске аутономије препуштено да
контролише школе, особито латинске као више школе и, касније, гимназије,
онда када су се Срби изборили за њихово отварање. Црква је на основу тога
прописала да се у српским школама учи црквенословенски језик, чиме је
штитила православље и народност. Под притиском католичке пропаганде под
маском унијаћења, Срби су се у првој половини 18. века окренули Русији,
надајући се помоћи, макар у књигама и учитељима ради спасавања вере и
очувања идентитета, будући да нису имали довољно образованих људи за
своје школе. У страху од унијаћења често нису уопште уписивали своју децу у
школе. Осим тога, власти нису одобравале ни отварање штампарије, како би
се обезбедиле српске књиге и уџбеници. То је отворило пут руским утицајима,
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и то преко руских учитеља, школских и црквених књига и Срба школованих у
Русији. Тако је тридесетих година 18. века рускословенски постао књижевни
језик. Те су везе биле коначно ослабљене 1770. године. Треба истаћи да се
латински језик учио и у тим руско-словенским школама. Али су митрополити
подржавали и учење латинског језика и отварање латинских школа са већ
поменутих, практичних, разлога (административне потребе и страх од
асимилације језицима већинских народа). Чим је, наиме, после Велике сеобе
1690. и неколико других мањих постало јасно да нема повратка у завичај,
Срби су морали организовати свој живот у складу са законима у новој држави.
Монархија им никад није лако давала привилегије, а и када их је давала, није
се журила да их испуни. Срби су морали, да би опстали, захтевати испуњење
царских обећања користећи при том сва законска средства да остваре своја
права. Само су школовани људи, који су знали латински и немачки језик, били
за то способни. Имајући у виду ограничена права и сужен избор могућности
да се она остваре, главну улогу је имала православна црква и њено
свештенство по питању оснивања и издржавања (српских) школа, и, што је
још важније, надзора38, у чему је митрополит имао коначну реч. У оваквим
приликама, какве су биле тада у Војводини, ипак је било тешко радити на
просвећивању, будући да је подршка државе била заправо декларативна39,
имајући у виду да је издржавање школа ишло на терет саме српске заједнице,
односно цркве као носиоца аутономије. Школе су тавориле, јер држава није
дозвољавала да се разрежу порези него је главни терет подносила црква. У ту
сврху основан је „клирикални фонд―, углавном на добровољној основи.
Тешко је било отварање чак и „малих― школа у манастирима, од којих је
најпознатија била она у Хопову40, коју помиње још Герлах (1573) при
пропутовању кроз Београд. Треба истаћи да су упорност и труд црквених
То ће касније постати формализам, кад школство буде било потпуно под
ингеренцијом државе.
39
Код таквог устројства држава се углавном није превише мешала у црквеношколску аутономију, док је и сама црквена управа мудро и трезвено
управљала, сагласно законима, никада не одричући лојалност цару.
40
Постојале су школе и у манастирима Ковиљу (1607), Месићу (1608),
Војловици (1608), Бођанима (1621).
38
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поглавара битно доприносили променама набоље, чији је темпо умногоме
зависио од политичких околности.
Без обзира што су латинске школе често тешко одржаване и што су се
гасиле смрћу свога оснивача, оне су у 18. веку биле клица из које су настале
српске гимназије. Срби ће добити своју гимназију после готово сто година
борбе да остваре права која су добили царским привилегијама.
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5.

БОРБА ЗА ШКОЛЕ - ПОЧЕТАК
Патријарх Арсеније III Чарнојевић је дакле већ 1698. тражио да се

оснују српске више школе, да се отвори српска штампарија, да се подижу
српске цркве - једном речју тражио је да се испуне права која су Срби већ
стекли поменутим Привилегијама (из 1690. и 1695).
Мојсије Петровић, митрополит београдско-карловачки, молио је 1718.
и 1721. године руског цара Петра Великог да му пошаље учитеље и књиге за
руско-словенску школу41, у којој би се учио и нешто мало латински језик: „да
созиждемъ школы на іазыку латинскомъ и славенскомъ― 42. Године 1726.
дошла су из Русије прва два учитеља, браћа Максим и Петар Суворов, а
стигло је и 400 буквара Теофана Прокоповича, 70 граматика Мелетија
Смотрицког и 10 Поликарпових тројезичних речника (словенско-латинскогрчки речник, издат 1704. у Москви). Суворовљева руско-словенска школа у
Сремским Карловцима трајала је од 1. октобра 1726. до јануара 1727. године,
када је Суворов отишао у Београд. Поново се отвара 11. децембра 1727. у
Карловцима, јер се митрополит Мојсије Петровић изборио за дозволу да се
могу оснивати српске средње школе, поред основних. Будући да је латински
био званични језик, особито у Угарској, најбоље се, према томе, и могао
научити у католичким школама. У таквој ситуацији потребе за зналцима
латинског биле су велике, а мало је Срба познавало овај језик. Митрополит и
други угледни људи били су стога присиљени да се обраћају странцима („да

У Београду је 1728. било око 50, у Карловцима око 120 ученика у периоду
од 1728. до 1731. године.
42
Грујић Р., Српске школе (од 1718-1739. г.). Београд: Задужбина И. М.
Коларца 130, 1908, 97.
41
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не призивамо иноплеменике на помоћ на сваком месту― 43). Странци, опет, не
само да су скупо наплаћивали своје услуге него су знали бити и
непријатељски

расположени

према

оправданим

српским

захтевима.

Митрополит Мојсије Петровић издао је проглас 18. октобра 1727. у којем се
позивају црквени угледници да пошаљу на даље школовање младиће који су
успешно савладали основно образовање, без обзира да ли су световна или
свештена лица и без обзира на порекло и материјално стање. Суворов је био
обавезан да држи и наставу латинског језика, што је он одуговлачио, наводећи
разне разлоге, али пре свих страх од унијаћења. Суворов је тек у јесен 1729.
године почео наставу латинског језика у својој школи, без уџбеника, уз помоћ
својеручно израђене абецеде. Он је превео из основне школе 31 ученика (од
46, колико их се уписало). У претходној школској години било је 60 ученика.
Суворов је касније добио помоћнике; будући да се више није жалио на
недостатак уџбеника, можда је радио по уџбенику „Латинска принципија
Емануела Алвареса― који се нашао у великом броју примерака у једном
попису Митрополијске библиотеке у Београду, када је она преношена 1737.
године из Београда у Карловце. Ова се школа практично угасила марта 1731.
смрћу митрополита Мојсија Петровића, који ју је и највише подржавао.

5.1.

Школе у време митрополита Вићентија Јовановића
Митрополит Вићентије Јовановић поставио је 1731. године Руса

Синесија Залуцког прво за учитеља, потом за управитеља српских школа, а
позвао је и седам учитеља (магистара) из Русије. Четворица су остала да
предају у карловачкој латинској школи, која је тада важила као виша школа,
односно гимназија. Међу њима је био Емануел Козачински44, који је и поднео
Г. Витковић: Споменици из будимског и пештанског архива,- Гласник
Српског ученог друштва, II одељ, књ. III (према нав. делу Р. Грујића, 5).
44
Емануел Козачински, из Кијева, образован и учен, завршио је филозофију и
богословију на Кијевској академији 1730; дошао је са осталим учитељима у
јесен 1733, вратио се у Русију 1738. године, због, по свој прилици,
неповољних прилика у Војводини.
43
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највећи терет. Био је веома предан свом послу, тако да је већ 1. октобра 1733.
почео наставу латинског језика за свега 20 ученика (од тога неколико
одраслих људи). Извео је и прву генерацију шестог разреда (шк. 1736/37).
Тако унапређена школа имала је шест разреда. У разредима од првог
до четвртог учила се граматика: у првом разреду 1731/2. су били 'парвисти'
(или 'аналогија'), у другом разреду 1732/3. 'принциписти' (или 'инфими'), у
трећем разреду 1733/4. 'граматисти', у четвртом 1734/5. 'синтаксисти'. У
вишим разредима се учила 1735/6. године поезија у петом ('поете') и у шестом
1736/7. године реторика ('ретори'). Ова два виша разреда су се називала такође
prima et secunda classis rhetorum.
Главни предмет био је латински језик (после веронауке), а учили су се
и грчки језик, са два часа недељно, и историја.
Свршени ученици ове школе могли су студирати још две године
филозофију. Школа се, међутим, угасила 1737. године, после шест година,
тако да је само једна генерација ученика завршила свих шест разреда. Смрт
митрополита Вићентија Јовановића и Аустријско-турски рат (1737-1739)
учинили су да замре рад у карловачкој латинској школи. Остала је основна
школа још дванаест година, коју је водио ђакон Петар Рајковић до 1749.
године. Укључивао је по свој прилици и нешто од програма рада више школе,
те је у извесној мери сачувао континуитет латинске школе коју је подржавао
Вићентије Јовановић и оне коју ће основати 1750. Павле Ненадовић.

5.2.

Школе у време митрополита Арсенија IV Јовановића
Шакабенте и митрополита Исаије Антоновића
Арсеније IV Јовановић Шакабента, који је постао митрополит 1737.

године (до 1748) по свој прилици не само да се није ангажовао око
организовања школа, него је чак затворио латинску школу, јер је сматрао да
није потребна. Такво субјективно одлучивање патријарха о образовању остаће
и касније, без обзира да ли је било оправдано или не. Будимски Срби су 1744.
године послали представку Сабору у којој су тражили, између осталог, да се
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патријарх принуди на подизање народних школа, а не да то буде остављено
његовој доброј вољи. Предложили су исто тако да се о народном трошку
школују два ђака, тако да народ једном дође до учених и спремних својих
људи, а такође и то да епископи обавезно подижу школе и школују бар по
једнога ђака.
За митрополита је 1748. године изабран и проглашен Исаија
Антоновић, који је желео да попут својих претходника митрополита Мојсија
Петровића и Вићентија Јовановића обнови рад латинске школе; у томе га је,
међутим, спречила смрт већ 1749. године.

5.3.

Митрополит Павле Ненадовић и његов рад на
ширењу просвете
Митрополит Павле Ненадовић (1749-1768) наставио је рад на ширењу

просвете и унапређивању школа. Веома је добро познавао стање школа, јер је
већ раније имао прилике да се обавести45. Одмах је увео школске кутије за
добровољне прилоге, као и друге облике прикупљања средстава од којих је
створен „клирикални фонд―. Фонд је служио, како је речено, за подизање
нових и одржавање постојећих школа (као и за плате учитеља), јер је било
тешко организовати их и одржавати без сталних прихода. Црква је заправо
била једина институција која је могла финансирати школе, јер Дворски ратни
савет, односно власт није дозвољавала разрезивање пореза у те сврхе.
Будући да су школе већ више од десет година животариле, од смрти
митрополита Вићентија Јовановића, упутио је митрополит Павле Ненадовић
већ у лето 1750. године посланицу у којој говори о значају образовања и
позива Србе да шаљу своју децу у школу. Истиче значај школовања не само за
оне који управљају него и за војнике. Не прави разлику између мушке и
женске деце, а подстиче и најсиромашније да школују децу. Упозорава и

Павле Ненадовић је 1732-33. обишао све епархије по налогу Вићентија
Јовановића да установи ниво просвећености и образованости свештеника.
45
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свештенике да њихова деца не могу никако постати свештеници ако су
нешколована.
Како та посланица није успешно деловала, митрополит упућује нову
јануара 1753, у којој врло детаљно указује на све разлоге због којих треба ићи
у школу. Наводи и аргументе и поучне примере, међу њима и Аристотела,
залажући се понајвише за учење граматике, подразумевајући ниже разреде.
Када ученик савлада градиво, треба да се упише у школу у Карловцима, где ће
и не баш претерано марљив ученик бити кадар да савлада славенски, латински
и немачки језик. Ученици, када заврше школу, могу бирати између
свештеничког чина и чиновничког занимања, а родитеље позива да поклањају
или остављају новац школама, јер знање човеку нико не може ни отети ни
одузети, напротив, с њим се само може напредовати.
После седам година (1757) шаље нов циркулар у којем закључује да
његови савети и опомене немају готово никакав учинак, те наређује уз претњу
казном да се мора организовати школа.
У циркулару из 1759. понавља савет родитељима да децу, чим
савладају градиво основне школе, шаљу у Карловце у немачку и латинску
школу, док свештенике упозорава да и они морају слати синове у школу, а да
ни сами не могу даље напредовати у свештеничкој служби уколико не знају
славенску граматику. Опоменуо је такође одговорне свештенике да морају
слати будуће свештенике у школу, иначе неће добити свештенички чин.
Уколико су ученици сиромашни и не могу купити уџбенике, могу их
позајмљивати из библиотеке.
Митрополит Павле Ненадовић борио се готово пуних двадесет година
да развије не само занемарену средњу школу у Карловцима него и да повећа
број основних школа, јер се само на тај начин могао обезбедити прилив добро
припремљених ученика за више школе. Поред малих и славенско-граматичких
школа, у овом периоду ради и псалтирска славенско-грчка школа, у којој се
учило појање, а у вишим разредима нешто грчке граматике. Ако је судити по
„репортима― магистра Георгија Спиде, школа је радила две године, 1755/56. и
1757/58. Извештаји су писани месечно, за сваког ученика поименце је
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навођено колико је напредовао, односно докле је стигао са читањем и то по
који пут. Мерило је било колико је који ученик савладао одређени уџбеник, а
то је значило да су неки брже напредовали и прелазили на савлађивање другог
уџбеника, односно у виши разред. Другим речима, ученици су остајали у
истом разреду све док не би савладали градиво.
Ради и латинска школа, нижа, „граматичка―, и виша, „реторичка―, или
немачко-латинска, како су је неки називали. У поређењу са школама у време
митрополита Вићентија Јовановића, дакле 1731-37, „Архиепископскомитрополитски гимназиум― је и даље шесторазредна школа у време учитеља
Петра Несторовића, који се 1754. потписује као „магистер риторо-синтакс―.
Школа је имала три нижа и три виша разреда. У првом нижем разреду су били
'деклинисти

са

минорпарвистима',

у

другом

'принциписти

са

мајорпарвистима', а 'граматисти' у трећем. У првом вишем 'синтаксисти', у
другом 'поетае' и у трећем 'ретори'. У време када је Јован Рајић био професор
и ректор школа постаје седморазредна ('аналогисти' или 'деклинисти',
'минорпарвисти' или 'конјугисти', 'мајорпарвисти', 'принциписти', 'граматисти',
'синтаксисти', 'ретори').
У латинским, односно латинско-немачким школама главни предмети
су били латински и немачки језик46, тако да су ученици релативно брзо
овладавали језицима у тој мери да на њима пишу саставе. Ови су састави
писани на различите теме, најчешће патриотске, нпр. састав у којем се
приговара Србима што су заборавили деспота Стефана и занемарили његов
углед и значај, уз набрајање његових заслуга. Држани су и говори на
латинском, писане песме.
Сва настојања митрополита Павла Ненадовића била су окренута једном
циљу, омасовљењу основних и средњих школа, што је био веома тежак
подухват, јер је подразумевао просвећивање масе необразованих људи.
Чињеница да је упркос разним отпорима много ученика похађало наставу
показује да су деловање митрополита Павла Ненадовића и његов рад на
Изучавао се још катихизис, библијска историја и историја римских и грчковизантијских царева са националном историјом, калиграфија, географија,
аритметика.
46
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ширењу просвете и унапређивању школа били плодотворни. Томе је свакако
допринело редовније финансирање из „клирикалног фонда―. Резултати његове
борбе за српске школе и за образовање нарочито ће се показати касније, у
периоду терезијанских реформи, које су 1777. године кулминирале у
школству Хабзбуршке монархије. Велику улогу, кад је реч о тадашњем
школству код Срба, покретача и организатора реформи имао је гроф Колер,
последњи председник Илирске дворске депутације, која је те године укинута.
Могло би се рећи да је гроф Колер, који је веома добро познавао српско
питање, заправо посредно реформисао српске (основне) школе самим тим што
је сужавао и мењао српске привилегије, које су регулисале црквено-школску
аутономију. На тај начин је држава преузимала у своје руке издржавање и
подизање нових школа, односно школство, и то у целој држави, што је и био
циљ терезијанских реформи. Њима је било предвиђено и обавезно учење
немачког језика на рачун црквенославенског. Срби су то решили тако што су
деца била обавезна да прво заврше српску, па тек онда немачку школу. Осим
тога, царица Марија Терезија је 1766. прописала да се нико не може
произвести за свештеника уколико није завршио основну школу и Collegium
Vissariono-Pawlovicsianum у Новом Саду и не зна латински језик.
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6.

ШКОЛСКЕ РЕФОРМЕ
Митрополит Павле Ненадовић умро је 1768. године и, као што је

раније бивало, и школе су пропадале или нестајале са нестанком свог
оснивача. Тако се и сада десило. Ипак, постојала је једна кључна разлика.
Највећа политичка промена десила две године касније, 1770, када је царица
Марија Терезија одвојила цркву од државе што је директно утицало на статус
школа. Марија Терезија спроводи реформе: највећи отпори долазе од језуита,
мада ни протестанти нису много заостајали, с обзиром да им се системи
образовања заправо нису много ни разликовали. У дотадашњем систему
образовања било је незамисливо раздвајати цркву и школу, тако да је
образовање директно зависило од цркве. Школе су постале државне установе,
а то је значило да је и њихово оснивање и њихово издржавање зависило у
крајњем случају од државе. Реч је о (просветном) закону Ratio educationis47,
донетом 1777, а обавезном од 1806. године. Овај закон, који је био и узор и
основа школских програма48, настао је као резултат крупних друштвених
промена, а значио је прекретницу која је и те како унапредила образовни
систем Монархије. Темељне реформе Марије Терезије имале су далекосежне
последице не само на уређење Монархије, него и на положај народа који су у
њој живели, укључујући и Србе. Као што је важио за све остале школе у
Угарској, тако је Ratio educationis важио и за српске, а при том није битно
задирао у српску школску аутономију. За Србе и њихово више школство је
зато било од највеће важности што је уопште основана Карловачка гимназија

47

Ratio educationis publicae totiusque rei literariae per Regnum Hungariae et
provincias eidem adnexas, Budae, 1806. 51.
48
Ratio educationis је предвиђао, после шест разреда гимназије, две године
философије или лицеја.
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1791, јер без више школе Србима не би ништа значио преуређени школски
систем, ма како он био добар и напредан.
Овакав систем је у извесном смислу био космополитски, јер је вера
повезивала врло различите народе, јаче од њихове националне припадности.
Највећа је промена што је школство, у првом реду основно, одвојено од цркве.
Школство у Угарској је било у целини уређено тек актом Ratio educationis.
Следећу велику промену донео је Организациони нацрт 1849. године.
Револуционарне промене у Европи с краја 18. века довеле су и до
прекретнице у целокупном образовању. Реформе на прелазу из 18. у 19. век
промениле су школски систем кад је постао превазиђен. Али, та смелост је
истовремено изазивала бурне отпоре, највише у црквеним круговима који су
до тада били неприкосновени у уређењу школства. Срби су се пак „сусрели―
са западном културом у тренутку великих друштвених промена - али њихова
„рецепција― тих промена није, чини се, могла бити иста као оних који су већ
имали традицију у свему, па и у школству. Они нису имали традицију у
постојању школа, тако да нису имали разлога да их не организују по угледу на
европске, прихватајући готове моделе планова и програма, особито када је реч
о латинском језику и класичним делима. Латински је уз то био и наставни
језик у гимназијама, не само главни предмет, а колико је био важан, говори и
то да је био први предмет после веронауке, а пре националног или немачког
језика49.

6.1.

Ratio educationis
Ratio educationis је обухватао план и програм целокупног школства у

Хабзбуршкој монархији. Аргументи за учење латинског језика наводе се овим
Остале науке по том наставном плану биле су ортографија са калиграфијом
и тахиграфијом, аритметика, зоологија и ботаника, историја, географија,
филозофија. Као уџбеници су служила дела која би се у савременој настави
сматрала евентуално литературом (Цицерон је служио као приручник за
филозофију, Херодот или Курције Руф за историју итд.). Од савремених
предмета неки су се разликовали по садржајима програма. Филозофија је, на
пример, углавном подразумевала психологију („емпиричку―), поред логике.
49
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редом - на првом је месту читање старих латинских писаца, без којих се не
може стећи истинско и аутентично познавање лепе књижевности. Није мање
значајна и одомаћеност латинског језика у Угарској, јер би се без њега
многобројне нације једва могле споразумевати и међусобно трговати.
Обављање црквених обреда и многе друштвене, државне и друге потребе се
не могу замислити без латинског језика. На крају се изводи закључак да само
странци или дошљаци могу поставити питање, да ли је латински језик
потребан Угарској и њеним становницима. Латински језик, дакле, има двојаку
улогу и то се види у концепцији наставног плана. У граматичким разредима ниво комуникације - ученици уче, поред граматике, да говоре и пишу
латински; у хуманистичким они читају и тумаче одабрана дела класика, по
принципу non multa sed multum, у циљу усавршавања стила. Примери
реченица, текстова и других дидактичких материјала служе као морални
узори. Грчки језик је такође имао своје место, иако је потреба за њим била
мања.
6.1.1. Нижи разреди
У првом разреду ученици би научили елементарну граматику (Principia
Linguae Latinae), која обухвата осам врста речи (partes orationis), учећи речи
напамет. Они бистрији би састављали једноставне реченице на латинском.
Није био занемарен ни матерњи језик, јер су се правила објашњавала најпре
на матерњем језику, како би се јасније утиснула у свест.
У другом разреду почињу да изграђују сопствени стил писања и
говорења на поучним примерима ("Sententiae quaedam Morales, Adagia,
Colloquia familiaria, Fabulae"50). При том је било најважније да ученици науче
што више речи напамет, да савладају правила латинског говора (regulae
eiusdem sermonis) и да савладају вештину читања и писања.

50

Ratio educationis, 51.
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У трећем разреду следе progymnasmata и др. што треба да код ученика
изазове жељу за подражавањем51. Ученицима је први узор био Цицерон и
његова краћа писма, затим његов спис о старости (Cato maior de senectute) и
Somnium Scipionis, поред чувених места из Непота, Флора и Јустина.
У четвртом разреду се „Syntaxis ornata quae praecipuas Linguae virtutes,
utpote Puritatem, Elegantiam, et Copiam, figurasque sibi proprias docendo
persequitur―52. И овде је Цицерон на првом месту, пре Салустија, Цезара,
Курција Руфа, Плинија, Сенеке, Плаута, Теренција и Овидија: не треба
штедети труда да се недостаци отклоне и постигне милозвучност говора, како
се схватала улога просодије.
Учење напамет речи, правила, изрека и осталог чинило је основу
наставе, али ипак не само то. Примена правила и контролисано коришћење
напамет научених речи, увежбавање наглас, објашњавање и смисла и значења
речи, самосталне разраде задатих теза, које представљају и вежбе у
ортографији и краснопису показују да су намере државе да радикално
унапреди наставу биле свестрано промишљене и брижљиво остварене: „Plus
autem operae impendetur interpretationi, traductioni, imitationi, analyticae
exercitationi, atque Thematum compositioni, quam Regularum Grammaticae
explicationi―53.
Овде се треба вратити на срж грчког модела образовања, ἐγθύθιηνο
παηδεία или artes liberales, који је сумарно приказан у Уводу. Реч је о готово
истом методу, који је препоручивао и Протагора54, развијајући своју теорију
прогреса и друштвеног уговора („Човек је мера свега.―) и подучавајући како
победити у било којој дебати. Тек када науче добро да читају, и разумеју оно
што читају, деца су спремна за песме добрих песника, које им учитељ

Учитељ, како је својевремено још Горгија саветовао, прво служи као
пример ученику, а онда га подстиче да се сам потруди да аргументује. Он га
учи да, кад импровизује, ослања своје излагање на општа места (topoi), лепо и
ружно, прошло и будуће, за које говорник има већ припремљене формуле и
формулације.
52
Ratio educationis, 55.
53
Исто, 54.
54
Cf. ann. 18 sqq.
51
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открива. Он чита стих по стих, док слушатељство понавља, тумачи и учи
напамет. Хомер и Хесиод пре свих доносе корисна сазнања, правила
понашања и херојске примере. Теогнид, Тиртеј и Солон дају најбоље моралне
лекције. Исократ је исто тако препоручивао песнике, Хомера, Хесиода,
Теогнида без икаквих ограничења за разлику од Платона који је сматрао да
треба уклонити неприкладне садржаје.
После Платона и Исократа педагози, нарочито стоичари, истражују у
таквом, заокруженом, моделу образовања пре свега морални смисао: чему,
питају они, систем васпитања и образовања ако нема етику као крајњи циљ?
Ἐγθύθιηνο παηδεία, artes liberales, како латински тумачи грчку формулацију
(Увод, стр. 13), трасира идеал слободног и независног човека. Касиодор (6. в.)
је поделио septem artes liberales на trivium и quadrivium. Ових седам вештина,
граматика, дијалектика (логика), реторика (Stilkunde) и музика, аритметика,
геометрија, астрономија, представљају суштину школског образовања у
средњем веку. Оно се остваривало у црквеним редовима, као што су били
бенедиктинци или, касније, језуити. Језуити су реформисали наставу у 16.
веку, распоредивши је на stadia inferiora et superiora. Као главни предмет
остали су грчки и латински класицизам (грчки се учио у вишим разредима,
мада не свугде). И касније, кад су за време Марије Терезије, о чему је било
речи, укинуте језуитске школе, опет су сачуване традиционалне вредности.
Школски систем је реформисан у складу са новим захтевима друштва и
државе. Ratio educationis је сачувао елементе тривијума, сада другачије
распоређеног, а тиме, посредно, и античко наслеђе.
6.1.2. Виши разреди
У вишим, хуманистичким разредима ученицима се пружа много више
од оног што дају граматичке школе, изучавају се реторика и поетика и уопште
предмети који су пружали ученицима класично образовање: „opera adhibetur
etiam, ut in Literis, quae ab Humanitate, et Elegantia nomen acceperunt, moreque
recepto Rhetoricam, et Poeticam comprehendunt, aliisque subsidiariis Scientiis
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instituatur―.55 Посебно се истиче значај логике (ars recte cogitandi), која је
неопходна као увод у реторику. У гимназији се изграђује стил, који треба
усавршити вежбама помоћу одговарајућих примера у хрестоматијама.
Заправо, упознавање класика по принципу non multa, sed multum и (њихово)
подражавање, мање или више самостално, представљало је суштину
школовања. То је подразумевало не само рецепцију класика него и активну
примену стеченог знања. Избор текстова је био традиционално у функцији
моралног васпитања и усавршавања стила. Принцип non multa sed multum је
подразумевао да ученик чита релативно мали број класика и да по могућству
детаљно упозна дело једног писца. Другим речима, да чита што мање
/различитих/ књига, а што је могуће чешће иста /прописана/ дела. Разлози су
били не само васпитни /морал и религиозност/, већ је важило схватање да се
стил ученика може формирати само темељним упознавањем великих писаца
или класика, што се постизало поступношћу и упорним понављањем.
Ученици, што је још важније, савлађују градиво постепено, тако што једно из
другог произилази, непознато се учи помоћу познатог. Ученик који заврши
такву гимназију мора писати лепо, тачно, брзо; мора умети да јасно изрази
своје мисли, било да пише или говори,
Ratio educationis је предвиђао, после шест разреда гимназије, две
године филозофије или лицеја. Ту се предавао и грчки језик, поред других
предмета (логика и метафизика, чиста и примењена аритметика, физика итд.).

55

Исто, 62.
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7.

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
Када су били испуњени сви услови које је прописивао Ratio educationis,

отворена је Карловачка гимназија (1791), у којој је све важне одлуке доносио
Патронат, на основу царских привилегија. За државу, која је формално имала
врховни надзор, било је најважније да ништа не буде у супротности са
законима. Као узор послужила је Печујска гимназија, а као наставна основа
Ratio educationis на препоруку Теодора Јанковића Миријевског, који је био
тада већ у Русији. Настава се одвијала по разредима, на латинском и
немачком, осим веронауке, будући да је Карловачка гимназија припадала
Војној граници. Атанасије Николић у Аутобиографији описује како се
школовао у Карловачкој гимназији у коју се уписао, са десет година, у први
разред: „Коме је познато, да се онда у првом гимназијалном разреду сви
предмети на немачком језику предаваху и да је Професор у школи диктирао
обшту хисторију, земљопис и антропологију, тај ће лако себи представити
моје грдне муке, које сам ја, непреправан из Псалтира овамо дошавши, имати
морао. И опет преко свега тога, ако не и баш са добрим успехом свршим овај
разред. Ова мука продужаваше се и у другом разреду, али већ са неком
олакшицом. Директор Гимназије беше Волни, и он увиђаше моје муке, али ме
мудрим саветом ободраваше. Великим напрезањем свршим и други разред―56.
Настава се одвијала готово у потпуности по начелима које је прописао
Ratio educationis све до 1795. године. Сва је разлика била у томе што је био
уведен и немачки језик због тога што су, као што је речено, Карловци
припадали Војној граници. Карловачка гимназија није радила школске 1795/6.
године, када је избила епидемија куге.
Атанасије Николић: Моја биографија. [Рукопис.] Београд. 1875. АСАНУ
7380/32. 3.
56
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7.1.

Намѣреніе и изложеніе
Митрополит Стефан Стратимировић је, међутим, желео да школски

наставни план усагласи са потребама Срба. У складу са препорукама
митрополитовим, конципован је први наставни план и програм, под називом
Намѣреніе и изложеніе, који је важио до 1798. године. То је израдила 1796.
г. комисија, у којој су били Јован Грос, први директор и професор, и
професори Јован Лазаревић и Андрија Волни. Свакако да су се у израду
наставног плана укључивали чланови Патроната и други стручњаци, као што
је био Стефан Вујановски, тада инспектор српских школа у Срему. Измене и
допуне наставних програма нису битно одступале од Ratio educationis, јер их
власти не би дозволиле, ни тада ни касније.
Латински је спадао у ону групу предмета (уз алгебру, геометрију и
тригонометрију) који су омогућавали да ученици прелазе у мађарске
гимназије, академије и на универзитет. Ипак, из наставног плана се види да су
састављачи мислили и на оне ученике који неће наставити високе школе.
Увели су антропологију од првог до четвртог разреда како би ученици
упознали себе и сачували здравље, затим логику, моралку (филозофију) итд.
Матерњи језик је такође спадао у предмете који човека просвећују, чине га
моралнијим и кориснијим отаџбини. Али, матерњи језик се није изучавао као
посебан предмет.
У припремном разреду, у који су се уписивали ученици који су владали
матерњим језиком и његовом граматиком, учила се именска и глаголска
промена и општа синтаксичка правила латинског језика.
У првом разреду се обнављало градиво научено у претходном, уз
проширивање синтаксе, а у другом се допуњавала синтакса. У трећем разреду
се обрађивала целокупна граматика; ученици су почињали да уче писање
краћих састава различите садржине.
У првом вишем или петом разреду су се учила правила „риторике или
краснословіа―, а у шестом „стихотвореніа―. Било је предвиђено да се као
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примери читају одломци по избору из дела Цицерона, Хорација, Овидија,
Теренција, Плаута, Салустија, оба Плинија, Тацита, Помпонија Меле, Велеја
Патеркула, Валерија Максима, Курција, Јулија Цезара, Еутропија, Аурелија
Виктора, Ливија, Флора, Светонија, Сенеке, Гелија. Вежбало се превођење са
немачког на латински и обратно у писању „посланицъ, повѣстеи, Інштанціа, и
у дрŸгимъ, у животŸ обычномъ нŸжднымъ стіла родωм―. Училе су се старине и
митологија („баснословіе―), особито у вишим разредима, јер се без тога, како
се истиче, не могу разумети грчки и римски аутори.

7.2.

„Волнијев план“
Др Андрија Волни, други директор Карловачке гимназије, веома

образован човек, уз сарадњу професора Јована Лазаревића, највише је
допринео изменама и допунама наставног плана и програма по којем се
радило од 1798. до 1825. Волни је у наставни план увео већи број часова
природних наука него што је било предвиђено прописима и по чему се
Карловачка гимназија издвајала међу другима у Монархији. Због таквог
наставног плана, а још више због тога што је Патронат на челу са
митрополитом Стратимировићем довео образоване и добре професоре,
Карловачка гимназија је школовала ученике који су касније на студијама
показивали резултате који су изазивали пажњу својим успехом.
Годишњи план и програм латинског језика детаљније је разрађен (као и
код осталих предмета), и распоређен је на два полугодишта. Постоје у њему
зачеци методских упутстава за остваривање програма.
Врсте речи се називају уобичајено partes orationes и уче се почетно у
првом полугодишту припремног57 разреда закључно са правилним глаголима.
У другом полугодишту прелази се на неправилне глаголе и на преостале врсте

Припремни разред ће постати први разред (1807), први разред ће постати
други итд, тако да ће гимназија имати четири граматичка и два хуманистичка
разреда.
57
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речи. Обрађују се кратка и општа синтаксичка правила. У овом програму се
помињу и уџбеници, а такође и вежбице (exercitiola) усклађене са већ
пређеним правилима и то само такве где се та правила могу одмах применити.
У првом граматичком разреду проширују се раније обрађена правила
како граматичких промена тако и синтаксе, а професор мора обратити пажњу
да ученици што чешће примењују градиво научено претходне године. У
другом полугодишту се проширује синтакса, али се још увек обрађују
једноставни модели како би били јаснији уз обимнија тумачења. Користи се
исти уџбеник (Гедике), а препоручује се превођење са латинског на немачки и
обратно, обавезно у складу са изложеним правилима. Сада се професор мора
побринути да ученици науче да спонтано говоре латински и да умеју да
изложе краће саставе. Осим тога, ученике треба подстицати да читају кратке
приче или басне као домаћу лектиру, што су већ започели претходне године.
У другом граматичком разреду излажу се и општа и посебна
синтаксичка правила, исти је уџбеник, а примери, који су у складу са
изложеним градивом, морају бити беспрекорно урађени.
Следећи степен познавања латинског језика, у трећем разреду, огледа
се не више у обичном понављању правила, него у непрестаном увежбавању,
како би ученици спојили извесну лакоћу (facilitatem aliquam) са чистотом
латинског исказа (puritate latini sermonis). Овакве вежбе имају за циљ да
оспособе ученика да јасно изложи чињенице и да срочи кратка и уљудна
писма. У другом полугодишту обрађује се сама наука о периодама,
нарацијама и епистулама, о молбеницама итд., што се користи у свакодневном
животу („ipsa doctrina de periodis, narrationibus et epistolis, libellis supplicibus
etc. in vita communi usitatis―). Обрађују се и просодија и разне врсте стихова.
За примере се и даље користи исти (Гедикеов) приручник, а наглашена је
обавезна употреба Бредерове граматике латинског језика. У упутству је
наглашено да ученици све оно са чиме се понајвише срећу у свакодневном
животу („quae in vita communi occurrunt plurimum― морају умети да изразе
(exprimere) и на немачком и на, како бисмо ми рекли, српском (patria) језику.
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У првом вишем, односно петом разреду изучавала су се начела прозног
стила са теоријом о лепом. И овде је професор морао узимати у обзир пре
свега оно „љuae in vita practica freљuentius occurrere solent―. Помоћне науке,
као што су митологија, обреди и „res litteraria scriptorumљue antiљuorum notitia
ut occasio tulerit, adducentur―, а такође и општа историја и античка географија
служиле су бољем разумевању класичних аутора. Најзад, обрађиване су
различите врсте стила које се чешће срећу у свакодневном животу.
У другом вишем (хуманистичком), односно шестом разреду обрађује
се поезија, њене врсте, али и теорија укратко. Помоћне науке су биле исте као
у претходном разреду; коришћени су исти уџбеници у оба разреда. Вежбања
су била само у прози (stilo soluto), а примери узвишене моралности или
корисних знања излажу се слободним стилом (stilo libero) и изводе се
логичким редом.

7.3.

„Практични латински“
Будући да је настава је у првој половини 19. века била разредна, на

латинском језику, професори заправо и нису морали знати српски (све до
средине 19. века када престаје да важи Ratio educationis). Практична,
свакодневна потреба за овим језиком била је веома велика, с обзиром да је
латински био службени језик и да га Срби58 нису знали, бар не сви и не увек
довољно, о чему је било речи. Латински је био важан пре свега за практичан
живот; а то значи да су људи зависно од занимања често морали да мање или
више савладају латински језик, пре свега због трговине и административних
послова, па се као такав учио углавном до петог разреда; у школи су ученици
учили да говоре правилно и вишим стилом. Користила су се два уџбеника у
граматичким (Брeдер и Гедике) и једна хрестоматија у хуманистичким
разредима (Chompré). Постојали су и други приручници, али су уџбеници
генерално били тешко доступни, тако да се сем најнужнијих други и не
Већ Мојсије Петровић, свестан потребе за латинским језиком, у молби
руском цару каже: „да созиждемъ школы на іазыку латинскомъ и
славенскомъ...―
58
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спомињу. Не спомињу се ни класични аутори који се читају, јер су и они и
дела практично одређени обавезним уџбеником.
Латински језик у склопу школског система је деловао непосредно
подижући ниво образовања, а посредно тако што су људи образовани делима
класичних писаца стварали модерну српску књижевност, чиме су у највећој
мери поспешили развитак српске културе. Тако ојачана српска интелектуална
елита почиње и овде да се разилази са црквеним ауторитетима по питањима
школства и књижевности, као што је био пример разлаза са митрополитом
карловачким Стефаном Стратимировићем59.
Матерњи језик, бар кад је реч о српском, није се изучавао посебно иако
је према Ratio educationis било предвиђено учење lingua vernacula или како
стоји у овом наставном плану lingua patria.

7.4.

Епилог
Могло би се рећи да ће тек Организационим нацртом 1849. бити

довршена школска реформа започета укидањем језуитских школа и
доношењем закона Ratio educationis. Разредна настава ће прерасти у
предметну. Стицање темељног образовања постаће циљ школовања, а
постизаће се уравнотеженијим односом појединих предмета, за разлику од
претходног система када су латински језик и класични аутори били главни
предмети и окосница вишег образовања. Матерњи језик постаје редовни
предмет. Увођење матерњег језика као наставног, уместо латинског,
представља више него велику промену, можда одлучујућу за народе
Хабзбуршке монархије чији (матерњи) језик није ни немачки и мађарски60. То

Митрополит Стеван Стратимировић рођен 1757 у Кулпину-умро 1836 у
Карловцима. Средње образовање стекао у Новом Саду, Сегедину и Вацу,
филозофију и права у Будиму и Бечу. Богословско знање је стекао приватно
код Јована Рајића. На Темишварском сабору 1790. изабран је за карловачког
митрополита, тако да је био митрополит 46 година. В. поглавље 9. Вук и
Карловачки круг.
60
То је и за српско школство у Хабзбуршкој монархији била велика, ако не и
најзначајнија промена. Ипак, то није било лако остварити, имајући у виду два
59
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значи да се суштински мења положај латинског језика, јер више није језик
комуникације у друштву, дефинитивно губи функцију наставног језика и
уступа место националним језицима. Латинском језику и класичним ауторима
прикључују се равноправно класични грчки језик и књижевност. По
Организационом нацрту грчки и латински ће „добити―, сада под заједничким
називом класични језици (то је важило и за обе античке књижевности), исти
статус као остали предмети, а школски часови ће бити једино место где се ови
језици и њихова књижевност уче и тумаче. Фонд часова грчког и латинског,
упркос постепеном смањивању, остаће још дуго највећи.
Културни развитак, као што се зна, битно зависи од образовања, а оно
се све до 19. века темељило на књижевности или на „учењу књигом― (то је
суштина на почетку поменутих образовних модела). Код нас ће бити тако и
готово кроз цео 19. век. Књижевност се, међутим, није могла замислити без
латинског језика, који је не само као језик класичне књижевности (auctores)
него и као и језик наставе и образовања морао имати пресудну улогу у
систему образовања. Многа су се грчка дела читала на латинском, тако да је
латински за Србе био „језик избора―. Ови пресудни разлози отворили су пут
латинском језику код Срба у Војводини и тиме су, у склопу свих околности,
створени повољнији услови за образовање. Када се, пак, образовање и
књижевност сагледају колико је могуће непристрасно, онда питање да ли је
било добро што је Арсеније III Чарнојевић одвео Србе у Војводину спасавши
их турске одмазде (што би вероватно преживели, јер не би било први пут)
(п)остаје чисто академско, јер су последице судара две културе по Србе биле
благотворне.
Код нас је Лукијан Мушицки, један од најобразованијих, ако не и
најобразованији,

вероватно

најрепрезентативнији

изданак

„културног―

менталитета војвођанских Срба 18. века. О њему ће бити рећи у следећем
поглављу.

услова, оба веома тешка: требало је ангажовати стручне професоре, који могу
предавати на српском језику, и користити уџбенике написане на српском.
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8.

ЛУКА ЛУКИЈАН МУШИЦКИ
Лука Лукијан Мушицки61 је можда више него остали из „карловачког

круга―62 утицао на културни milieu у тада водећим центрима, Карловцима и
Новом Саду. Био је веома образован, знао је десет језика, бавио се историјом,
језиком, а највише поезијом. Био је пријатељ са Доситејем, Копитаром и
нарочито са Вуком, што му митрополит Стратимировић никако није могао
опростити. Иако није био редовни професор Карловачке гимназије, јер је
предавао предмет који није био формално уведен, његов значај за школство и
тада и касније као српског класика се не може заобићи.
Када је 1800. дошао у Карловце, Мушицки је почео да држи часове
славено-сербског у Карловачкој гимназији учећи истовремено за богослова.
Тако је на самом почетку деветнаестог века, у тада јединој српској
православној гимназији, у Карловцима, засветлео пламен српског или
славеносербског, односно славенос(е)рпског језика, језика учених Срба. Један
од најважнијих циљева ове идеје било је и неговање властитог језика у
функцији очувања православног идентитета. То није било противно начелима
закона (Ratio educationis), који је препоручивао матерњи језик у почетним
разредима. Па ипак, ово је и време присталица народног језика, али са
примесама славенског, којег се нису могли одрећи, било због црквене
традиције било због тежње да се њиме народни језик оплемени и усаврши.

Родио се 1777. у Темерину. Основну школу је учио у родном месту и у
Тителу. Католичку гимназију у Новом Саду, у коју су ишли многи Срби,
похађао је две године, 1789-1891. Гимназију је завршио у Сегедину,
филозофију и права у Пешти. У Карловце је дошао 1800, где је ступио у
митрополијску канцеларију, и за следеће две године завршио богословију.
Архимандрит и старешина манастира Шишатовца постао је 1812, посвећен је
1828. за епископа горњокарловачког. У Карловцу је и умро 1837.године.
62
Поглавље 9. Вук и Карловачки круг
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Лукијан

Мушицки

предавао

је

у

Карловачкој

гимназији

славеносербски језик на латинском језику ученицима четвртог граматичког и
оба хуманистичка разреда, јер је латински поред немачког био наставни језик.
Славеносербски је за ученике био готово страни језик, јер су код куће
говорили народним језиком. Коју је варијанту српског језика Мушицки тада
схватао као матерњи, као свој српски језик, може се донекле закључити из
једног његовог веома значајног и интересантног прегледа граматике
славеносербског језика, на свега 19 страна, који је објављен 1802. године:

Ïвное жсп¤танзе жзщ славено-сербскї† ГНАЕЕАТДКИ, предаванн¤† жзщ
усердї†

ко

славено-сербскомŸ

кнжжествŸ

ЛŸкoю

ЕŸшжцкжмы,

торжествованное вщ Карловачкой Гπмнасiж Mѣс†ца AυгŸста 1802. Вщ
БŸджнѣ градѣ, Мжсменъ Кралев. ВсеŸчжлжша Мештанскагω.
Насловна страна је одштампана црквеном, а списак ученика
грађанском ћирилицом. Било је укупно 14 ученика, од тога два у другом и
седам у првом хуманистичком разреду и преосталих пет су били синтаксисти.
После два Хорацијева стиха63 наведени су Предмети испытанiя, и то
Правоглаголанiе и Правописанiе. Правоглаголанiе је такође подељено на два
дела: Ωбразованiе частей слова и Сочиненiе. Тај део је делом штампан једном,
делом другом ћирилицом: све што није предмет „испитанија― (тумачења,
питања, објашњења, упутства) написано је грађанском ћирилицом.
Овa граматика је представљала пре подсетник за ученике у облику
питања, тумачења, објашњења, на шта и сам наслов књижице упућује. На
крају, после пригодне сентенције из Сенеке64 налази се списак аутора. Иако је
63

64

Мulta renascentur, quae jam cecidere: cadentque,
quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus.
Hor. De arte poetica, 70-71
Многе ће се поново родити речи, које су пропале већ: а
пропашће оне које сад су у части, ако ће то потреба хтети. (Ïвное ... 6)
Longum iter per praecepta, breve & efficax per exempla,
са преводом самог песника:
Долгъ путь правилами, кратокъ и дѣятеленъ примѣрима... (Ïвное ... 18)
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Мушицки нагласио да је то славеносербски, ипак претежу елементи
„славенског― језика, имајући пре свега у виду примере за читање (одабрана
места из Светог писма, Трлајића, Рајића). Могло би се ипак закључити да је у
то време Мушицки у духу стварања српског књижевног језика желео да
помири национални, српски народни језик и традиционални, књижевни
„славенски― језик. Али, то је значајно и вероватно занимљивије за испитиваче
нашег језика.
Треба нагласити да се наставни метод учења овог језика подударао са
методом учења латинског језика и да је латински био нека врста посредника.
Ученици су преводили са латинског, који су веома добро познавали, на
славеносербски,

дакле,

не

у

циљу

учења

латинског

него

учења

славеносербског језика. Са латинског су преводили одабрана Цицеронова
писма, одабрана места из Сенеке, Салустија, једног говора против Катилине,
Курција - колико се могло de visu установити, јер је књижица оштећена.
Као професор, Мушицки је био узор својим ученицима: „Многима од
њих беше Мушицки не само особити човек, већ као неки идеал - његове речи
текоше од уста до уста. Његова жарка љубав с којом се као наставник и
васпитач предао свом позиву, његов ватрени дух задоби сва срца. Довео је
завод до цветања какво се од онога доба не памти. Израз му је био чист и
јасан, предавање одабрано. Од свију страна врвили су ђаци.― - овако је
мишљење о њему имао његов ученик Платон Атанацковић65.
Из педагошких разлога Мушицки је преводио из збирке Dicta Catonis,
quae vulgo inscribuntur Catonis disticha de moribus коју је он звао Премудраго
Катона Нравоучителнии Стиси, али то нису Катонови стихови него се
Катоново име налази метонимијски у наслову у функцији „мудри― стихови у
хексаметру или „катоновске― изреке, како би се „оправдала― улога коју је та
збирка имала у Средњем веку, као уџбеник по школама. „Оправдавање―
оваквих дидактичких материјала односило се на њихову легитимност, коју су
гарантовала проверена имена античких класика, чак и онда када су имала везе
Рајковић Ђ. (1877-1879), Лукијан Мушицки и његов књижевни рад. У: ЛМС
120 (1877-1879), 108.
65
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са њима само што су била „у њиховом маниру―. У сваком случају, продукција
оваквих материјала је опадала пропорционално смањивању обима часова
класичних језика с тим што би довођење у сумњу обима и значаја учења
латинског и читања класика уопште било у Мушицково време практично
незамисливо.
Закалуђерио се 1802. и потом постао професор у богословији. Био је и
књижничар Mитрополијске библиотеке. Док је био у богословији, покушао је
да уведе, од своје воље, како каже Јевтимије Аврамовић у Предговору66 своје
грчке граматике, учење грчког језика, али није успео због зависти колега.
Поред наставе, задужења у библиотеци и у канцеларији, стизао је да
скупља народне песме за Вука, да му помаже у његовој борби за реформу
српског језика и да се бави књижевним радом. Поред малог прегледа
граматике, остала му је Српска библиографија у рукопису. Штампао је
Доситејеве басне (1800). Мушицки је ипак најпознатији по својој поезији, коју
је писао у класицистичком маниру, угледајући се првенствено на Хорација,
под утицајем свога професора естетике Шедиуса. Оде Мушицког су пратиле
најистакнутије личности српске историје, али и најважнија збивања. Биле су
замишљене као Пантеон виђених људи српске историје и жива хроника
значајних културних и политичких догађаја српског народа. А Мушицком би
Вуков портрет био почетак и темељ српског Пантеона, где би се нашли
портрети свих знаменитих Срба, међу којима би имали своје место и сви они
који су, попут Копитара допринели српској књижевности. Нарочито су му
познате две лирско-родољубиве песме: Глас народољубца (1819) и Глас арфе
шишатовачке (1821)67. После смрти објављене су му песме у четири књиге
Стихотворенија68.

Аврамовићъ Є.(1856), Грамматика старогрчкогъ или еллинскогъ єзика: са
Грчкимъ и Србскимъ задатцима за преводъ. По Кинеру. У Београду :
Печатала правительствена кньигопечатня.
67
Раду објављеном у МСЦ требало је дати наслов Зашто треба читати
Лукијана Мушицког, в. Јовановић (2008), 190.
68
Лукиана Мушицкогъ СТИХОТВОРЕНИЯ. Издана Георгиемъ Мушицкимъ.
У Пешти 1838.
66
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У једном писму Вуку образложио је своја гледишта о „главным’
совершeнствама езыка―, а то су: „богатство, яасность, велесилiе (Energie) и
благогласiе (Harmonie)―69. Мушицки је много преводио оне ауторе на које се
угледао у најбољем смислу подражавања узора: „Како ме другим писмом, кое
сам 22. Iулiа примио опоменусте да бы требало, да ону Оду Орацiеву послану из Гергетега - я мало поболѣ и’ Орацiевым метрумом (размѣр кажу
Руси) преведем, таки сутра дан преведем славенски, точно Орацiевым
размѣром70 и слѣдуюћiй опет дан ту исту оду преведем Србски, тым истым
размѣром71. Могао сам Вам оба превода - овым начином - пређе м-ц дана
послати. Но ктео сам заедно послати и три псалма преложена по размѣру
Орацiеву. Ови су псалми врло сходни мом станю. - Но опет управо сам се за
то сумняо послати и. Казали бы - како я смедо псалме профанирати и у
новине ставити.- А и сама ме Ода она Орацiева задржавала. - Казаће, мыслiо
сам, - како є могао свештеник онаку оду - епикурейску (по ныовой глави)
преводити―72.
Мушицки је имао специфичну позицију у овим, за српску културу
преломним временима. Био је Вуков присталица, али је морао водити рачуна
и о свом положају. Срце га је вукло Вуку, а разум га присиљавао да га се
клони. Ортографија Вукова је изазвала највише отпора. Свака је промена
примана са резервом, поготово она која би могла угрозити православље и
српство: „А найпосле да не прећерамо, треба да тише поступамо съ нашомъ
реформомъ. Докъ найпре єдно утуркамо, докъ видимо шта ће съ ђервомъ
быти. Подозрителна е свака реформа, наипаче поповомъ или паче
калуђеромъ―73.

Мушицки Вуку, из Шишатовца, 11/23. 3. 1817. Сабрана дела Вука
Караџића. Књ. 20. Преписка. I (1811-1821).- Београд. Просвета. 1987. 423.
70
До каквог је перфекционизма Мушицки гладио своје стихове, говори и
његова молба Вуку да исправи један акценат. „Што му драго, само да ми
Еμаметръ не рамлье.― Мушицки Вуку, из Шишатовца, 25. 12. 1816/6. 1. 1817.
(Преписка. I, 383)
71
О својеврсној књижевној диглосији Л. Мушицког, в. Јовановић (2008).
72
Мушицки Вуку, из Шишатовца, 15/27. 8. 1821. (Преписка. I, 940)
73
Мушицки Вуку, из Шишатовца, 1/13. 5. 1817. (Преписка. I, 449).
69
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А када је сазнао да је Вук ипак дао назив „Рјечник―, бурно је реаговао:
„За Бога! шта ћете радити съ Тiтломъ кньиге? Српскiй?! Рјечник?! л, љ?! н,
њ?! Млого е реформе у еданпут! А промыслите како су прошли сви
Reformatores? Тешко си Вашим’штакама―74.
Мушицки је готово видовито назвао Вука јеретиком у српској
филологији. „За орζографiю и сам ме Мушицкiй карао, и шалећи се рекао ми
є, да сам я еретiк у Сербской фiлологiи―75, пише Вук у писму Копитару и
даље каже: „А люди ће разумны и у томе дѣлу вѣшты и после нас о томе
судити; и наћи ће, да: како год што є Сербскiй езык различан од славенскога,
тако и орζографiа нѣгова мора быти различна―. (исто) Тада се још мишљења
нису разилазила: „Мушицкоме Вы опростите; не само он, него Волный
Директор Карловачке Гимназије, Гершић Сремскій, Директор и Професор
Живковић, ови сви Вас любе и высокопочитую, и волили бы Вас видити него
Бог зна шта. Гершић ме є кривіо, што ни сам Ваше портре донео из Беча―.
(исто)
Распет

између

свог

класичног

образовања

и

класицистичких

опредељења и властитих интереса, скрупула и страхова од околине, Мушицки
је тачно знао шта га чека. Митрополит Стеван Стратимировић и Гаврило
Хранислав су га натерали, како он каже, да попије „две чаше горкости―76.
Вику, ларму, чисто ватру, како каже у истом писму, изазвали су његови
„надписи―77.
Успешно је „пресадио― античке строфе у српски језик, али са тачке
гледишта савременог читања или рецепције то „пресађивање― није ни
значајно ни делотворно. Међутим, у то време поезија има другачију сврху и
самим тим јој је функција различита не само од данашње него и од потоње,
већ у другој половини 19. века. Отуда је утицај једног таквог песника морао
бити огроман, јер је само велики песнички таленат могао унети у српску
Мушицки Вуку, из Шишатовца, 8/20. 10. 1818. (Преписка. I,. 632).
Вук Копитару, из Новог Сада, 18/30. 3. 1815. (Преписка. I. 219-220). Упор.
Мушицки Вуку, из Шишатовца, 11/23. 3. 1817.
76
Мушицки Вуку, из Шишатовца, 3/15. 2. 1822. Сабрана дела Вука Караџића.
Књ. 21. Преписка. II (1822-1825).- Београд. Просвета. 1988. 63.
77
„Надписи―, Књижевне новине, 972 (15. април 1998), 3.
74
75
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књижевност све оно што представља традицију европске књижевности.
Мушицки је не само снагом талента него и рецепцијом класичних и самим
тим

европских

књижевности

заузео

књижевности. Прва јерархијска ода

78

почасно

место

класика

српске

може послужити као пример како се

Мушицки „угледао― на Хорација79 и још даље, на Алкеја80, како у стилу тако
и у „намени―. Он je „искористио― Хорацијеву песму у којој се угледао на
чувену Алкејеву песму о несрећном броду на узбурканом мору, како би
упутио жестоку критику на рачун митрополита Стратимировића и цркве
поредећи народ и цркву са бродом. Мушицки је одмах, у наслову јасно рекао
ко упућује оду: песник као један од бродара у броду српске цркве. С обзиром
да је било бар две верзије исте песме, Георгије Мушицки је додао
изостављене стихове, оцењујући да се не смеју изоставити стихови „о таквом
важном предмету сравњења ради― – у њима је критика сасвим директна и
јасна.

Лукиана Мушицкогъ Стiхотворенiя. Скупiо и издао Георгiй Мушицкiй.Кныга прва. У Пешти 1838. Кныга друга (славенска). У Будиму 1838. Кныга
трећа (славенска). У Новомъ Саду 1844. Кныга четврта. У Новомъ Саду. 1847.
Поменута песма објављена је у трећој књизи, 89.
79
Хорације се поносио тиме што је увео у римску књижевност строфу
названу по песнику Алкеју, који је умео „једнако као Хомер да натера воду да
осети присуство богова―. (Јовановић (2003), 103, бел. 1)
80
Алкеј (крај 7. и почетак 6. в. п. н. е.) из Митилене на Лезбосу. Певао је
химне боговима, винске и љубавне песме али и борбене и политичке.
Најпознатија је песма у којој државу и немире у њој пореди са бродом у бури.
Као племић који је војевао против народа и његових тирана, морао је у
изгнанство. Грмео је он и против тиранина Питака. Аристотел је говорећи о
врстама монархије навео Алкејев прекор суграђанима што су „за тиранина
мирне и несрећне државе поставили Питака, који је на срамоту својој земљи,
и сви заједно га обасули великим похвалама―. (Јовановић (2003), 101) Питак
је, међутим, био мудар и опростио, те су се изгнани племићи, Алкеј међу
њима, могли вратити кући.
78
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9.

ВУК И КАРЛОВАЧКИ КРУГ
Иако ни Митрополит Стратимировић ни Вук нису предавали у

Карловачкој гимназији, а Лукијан Мушицки две године, ипак је њихов значај
за ту институцију неприкосновен имајући у виду њихов утицај на културна
збивања у Карловцима, а све се то одражавало на Нови Сад и шире.

9.1.

Митрополит Стефан Стратимировић се налазио у центру свих

збивања која су се тицала Срба не само по свом положају митрополита 81 него
и као ауторитативна личност. Одлучно се супротстављао бечком двору кад
год је био уверен да двор ради на штету српских црквених и народних
интереса, нпр. није прихватао латиницу, грегоријански календар, жестоко се
борио против унијаћења итд. У периоду Наполеонових ратова сматрао је да су
се стекли повољни услови за стварање српске државе (вазалне према Турској).
То би било добро и за заинтересоване силе, Аустрију, Турску и Русију, иако
би морале да учине територијалне уступке. Подржавао је устанак у Србији и
помагао устанике, али се супротставио немирима који су избили у Монархији.
Пружао је помоћ избеглицама из Србије, а Србији је помагао понајвише
слањем образованих људи као што је био Доситеј. Он је препоручио кнезу
Милошу бившег карловачког професора Павла Јовановића за митрополита.
Као веома образован човек, Стратимировић је нарочиту пажњу
посветио отварању културних институција. У Карловцима је основао
гимназију (1791), богословију (1794), благодејаније (1797). Ударио је темеље
митрополијско-патријаршијској књижници својом богатом библиотеком, а
основао је и фонд за подизање патријаршијског двора у Карловцима.
За његовог времена, скоро пола века, није више одржан народно-црквени
сабор, јер је сматрао да доносе више штете него користи.
81
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Стратимировић је помагао и штитио српске вероисповедне школе у борби
против германизације, али је желео да у њима предају учитељи школовани у
клирикалним, а не у учитељским школама.
У ондашњим околностима он је очигледно успевао да сваки пут
правилно процени шта је остварљиво а шта не у функцији народног
„интереса― у друштвеном смислу и да то успешно спроведе. Умео је да
разумно и енергично управља српским стварима, подржавао је културне
прегаоце,

али

је

желео

да

у

свему

има

последњу

реч.

Велико

Стратимировићево прегалаштво и подршка створили су од Карловаца
културно средиште, са импресивном концентрацијом интелектуалних снага,
сабраних понајвише у Карловачкој гимназији82. Окупљао је он око себе учене
људе, а способним и талентованим младим људима омогућавао је да се
школују на чувеним универзитетима. Ценећи „Карловачки круг―, који је
окупио толико учених људи, Копитар је помишљао да се ту отвори први
српски универзитет83. Кад се помиње Карловачки круг, који готово да се може
сматрати претечом академије, обично се мисли на Стратимировићеве
присталице. Ипак, било је међу њима оних који су другачије мислили, али су
то задржавали за себе и мање-више прикривали. Неки су чак потајно
подржавали и помагали Вукове реформе.
Било је, међутим, и оних који су се отворено противили митрополиту
Стратимировићу, било у самим Карловцима, или изван њих, повезани овако
или онако са карловачким кругом.
Неки су професори, попут Димитрија Исаиловића, Григорија Гершића,
Георгија Магарашевића, по свом одласку из Карловачке гимназије и даље,
сваки на свој начин, утицали на њен рад. Исто се може рећи и за богослове
Лукијана Мушицког (види поглавље 8), Јевтимија Ивановића и Гаврила
Хранислава.

Јован Савић (Иван Југовић), Јевтимије Ивановић, Лукијан Мушицки,
Григорије Гершић, Гаврило Хранислав, Димитрије Исаиловић, Петар
Живковић, и други.
83
Станојевићева Енциклопедија, том. IV, s.v. Стратимировић
82
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По питањима књижевног језика и правописа, који је био разлог и повод
разлазу са Вуком, Стратимировић је мењао гледишта: 1794. био је присталица
преузимања руског књижевног језика, затим стварања заједничког словенског
језика на основама руског; почетком века се залагао за народни језик, боље
рећи за стварање књижевног језика који би имао елементе и народног и
црквенословенског. Под утицајем нових струјања написао 84 је поучнoморални поетски састав Любосава и Радованъ. Када долази до разлаза са
Вуком, кога је у почетку подржавао, Стратимировићев круг ће све више
нагињати конзервативизму и постати центар отпора новим идејама и
реформама. Томе су доста допринели Стратимировићеви погледи на став Беча
по питањима православља и на политичке потребе Срба за културним везама
са Русијом.
Ауторитарност га је, рекло би се, спречавала да објективно процени
предности идеја за које су се залагали његови противници, као што су били
Урош Несторовић, Вук или Лукијан Мушицки. Урош Несторовић се, на
пример, залагао не само за учитеље добро припремљене у одговарајућим
школама, него и за увођење народног језика85.

9.2.

Вук Стефановић Караџић је неспорно био личност која је узнемирила

духове и поделила људе, али овом приликом се спомиње само његова
„жалопојка― о сопственом образовању као можда безначајан детаљ који ипак
снажно оцртава културни менталитет који се ствара прво у Карловцима а онда
и у Новом саду или, како се тада сматрало, српској Атини. У доба
директоровања Андрије Волнија, Вук Стефановић Караџић, обесхрабрен,
сиромашан, обескућен, како сам каже: „Ја сам у почетку буне на дахије 1804.
године своју кућу раскућио засвагда―. У жељи да настави учење упутио се у
За живота му је објављен само још један рад. Оставио је приличан број
радова, на латинском, немачком и црквенославенском језику (налазе се у
Рукописном одељењу Матице српске).
85
Питање језика је у највећој мери изазвало сукоб конзервативног
свештенства са Вуком и његовим присталицама, затим и са Летописом
Матице српске, иако је у то време Летопис био против Вуковог правописа.
Професори су ретко кад отворено изражавали схватања која су одударала од
важећих, нарочито за време митрополита Стратимировића.
84
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Карловце, седиште Митрополије. Знао је да тамо ради гимназија са
„благодејанијем― за сиромашне ученике, а још више га је одушевљавала
помисао да се нађе у средини где слободна мисао окупља српску омладину.
На своју велику жалост сазнао је да „има на свијету још више наука осим
нашега псалтира и часловца― и да више не значе ништа његове речи „...ја не
знам кад сам био неписмен―. Учитељ му је био у клирикалној школи, где је
уписан као редован ученик, Лукијан Мушицки, калуђер и песник. У гимназију
се није могао уписати, „јер је прерастао годинама― (19), а ни стечено знање
није било довољно. Вероватно није имао ни одговарајуће сведоџбе за упис.
Вративши се у Србију 1808, Вук је био неколико месеци ученик и
великошколац код Јована Савића alias Ивана Југовића, у највишој устаничкој
школи, коју је водио Доситеј Обрадовић, „какове Срби пре тога нигда нигде
нису имали―.
Ништа га није могло спречити у ономе чему је стремио, ни болест, ни
лечење, а ни друге препреке које су му загорчавале ионако мукотрпан живот
(био је устанички писар, учитељ, цариник, судија). При свему томе редовно се
поверавао перу и папиру. У Карловце се Вук враћао више пута, стекао је тамо
велики број пријатеља. Био је у добрим односима са директором Волнијем,
упознао је Симу Милутиновића, Саву Мркаља, пријатељевао или се
сукобљавао тај „борац за српски језик и правопис― са карловачким
професорима и другим људима. Распитивао се увек како је и шта се ради у
Карловцима, води се честа и дуга преписка, чак и онда када су му бивши
пријатељи постајали противници.
А у Бечу 1813. године, незнан и изгубљен, запослио се у редакцији тек
покренутих Новина Сербских. Тако је доспео до цензора Јернеја Копитара. То
је велики преокрет у Вукову животу, одатле његови успеси, то је година од
историјског значаја за српску културу. „Учени грбави Крањац и хроми Вук
пријатељеваће три деценије―... „Копитар веома учен и не мало духовно
радознао... упутио је Вука у рад, програмирао његово дело, усмерио пре свега
на обраду граматике и речника...―86
86

Добрашиновић Г. (2006), Вук у слици и речи. Београд: Просвета.
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Вук, изузетно проницљив да сагледа суштину ствари, ванредан
познавалац језика и народа, упоран и трезвен, оштар критичар, генијално је
оживотворио замисли свога пријатеља. Одатле почиње Вукова културна
револуција: рат за српски језик и правопис - Песмарица, Писменица, томови
народних умотворина, Рјечник и др. Копитар је Вука упутио даље у Европу и
свет где је, као што се зна, Вук постигао највећу славу и доживео највећу
беду. Готово сви поменути професори, а и они који ће касније предавати у
гимназијама, били су у почетку присталице Вукових реформи, а онда су му
постајали противници (Хранислав и Видаковић су од почетка били Вукови
противници). Разлози су могли бити врло различити: страх од митрополита
Стевана Стратимировића (неки су, како је речено, остајали потајно Вукове
присталице), лични сукоби, омразе, интереси и сл., а свакако је утицало на
људе и претходно школовање да не прихвате језик који је Карловачки двор
називао „простый, поквареный и говедарскый езыкъ―. Без обзира да ли се
могу не само професори него сви који су се укључивали у ту борбу поделити
на „вуковце― и „калуђере― и да ли је прихватљива тако строга подела на
класичаре (или псеудокласичаре) који су окренути 18. веку и стога суви,
досадни, застарели, и романтичаре на челу са Вуком, који су бујни, напредни,
нови, остаје чињеница да никоме од њих није сметало класично образовање,
напротив, многи су жалили што га немају.
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10.

НОВОСАДСКИ КРУГ
Почетак века је и у Новом Саду обележило оснивање гимназије,

додуше нешто касније, али са истом важношћу имајући у виду да је
Новосадска гимназија организована по угледу на Карловачку, тако да неких
великих разлика и није било87. Основана је 1810, али је са радом почела 1816.
године, када су отворена три разреда. Новембра 1816. Мушицки је о томе
обавестио Вука, као што је иначе практиковао: „У Н. Саду се подигао већь и
почео новый Гãмназіумь. 3. су школе за сад’. Профессори су Ігнятовичь у
первой, Стефановичь у другой, Магарашевичь (бывшій у Карловачком’
Гãмназіуму у 5. и’ 6-той школи) у трећой класси―88.
Георгије Магарашевић и Милован Видаковић били су међу првим
професорима. Они ће, са Павелом Јосифом Шафариком, обележити овај
период.

10.1.

Георгије

Магарашевић

–

копча

између

Карловачког

и

Новосадског круга
Георгије Магарашевић89 је предавао у Карловачкој гимназији три
године, од 1813/4. до 1815/6. Имао је двадесет година када је дошао у
Карловачку гимназију, а двадесет три када је отишао. Учио је годину дана и
богословију (1812/3), а и сам је у њој предавао, од 1812. до 1816. године 90.
Као и у Карловачкој гимназији, и овде је трећи раазред основне школе прво
проглашен за classis praeparandorum (припремни разред), да би касније, на
основу Ratio educationis, постао први разред гимназије.
88
Преписка. I, 340.
89
Георгије Магарашевић (1793-1830) учио је гимназију у Карловцима и
Пешти.
90
Гавриловић Н. (1984), 204.
87
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Када је прешао у Новосадску гимназију, предавао је у трећем разреду,
који је накнадно отворен91, следеће предмете: реторику, историју, земљопис,
археологију92 и класичну књижевност. После две године предавао је у вишим
разредима, заједно са Шафариком. По потреби је предавао и веронауку, као и
остали професори, по налогу Патроната из 1825. године. Остао је у
Новосадској гимназији све до своје преране смрти.
Георгије Магарашевић је уз Видаковића и Шафарика најзначајнија
личност у овом раном периоду Новосадске гимназије. Тада су биле изузетно
важне везе са Карловачком гимназијом, јер се Новосадска угледала у свему на
њу. Он је био копча која је спојила Нови Сад и Карловце. Иако су, наиме, та
два града и њихове гимназије врло близу, прилике су биле такве што су били
раздвојени, јер је ту била граница између аустријских и угарских земаља. То је
било добро само зато што власти нису могле осујетити оснивање Новосадске
гимназије под изговором да је сувише близу постојећој Карловачкој. И
касније ће професори прелазити из једне у другу, а Магарашевић је међу
њима био први. То је заправо била срећна околност, јер је питање, да ли би
успео са часописом Сербска Лѣтопись (основан 1825, од 1830. Сербскій
Лѣтопись) да је остао у Карловцима. Остао је у вези са Карловцима, јер је и
Прему речима Мушицког у писму Вуку, Магарашевић је заправо био
присиљен да да оставку у Карловачкој гимназији због љубавне афере са
женом свог колеге и побегне у Нови Сад. Како је остао без прихода,
издејствовао му је Патронат да се за њега отвори трећи разред у Новосадској
гимназији (са 17 ученика): „Найпосле ’га избави Гедеонъ изъ буре. Зашто не
бы, кад’ ’га не кошта ни пфенига. Договорисе съ Патронатомъ и скупе 17.
деце за трећу классу, и ту нѣга Магарашевича съ радостію торжественнω
интродуцыраю. Сад’ се радуе, да ’га е она несрећа постигла. Не бы се иначе
Карловца могао избавити. 11. Ноемв. по рим. уведенъ е. – Има 600 f на
годину, квартиръ свободанъ, и’ 3. хвата дрва. – Далеко болье нежел’ ’у
Карловцы! 10. 11 /22. 11. 1816 (Преписка, I, 341).
Вук је прокоментарисао да није знао зашто је Магарашевић прешао у Нови
Сад, али је сматрао да је несавестан човек који уради нешто такво. 28. 11/ 10.
12. 1816 (Преписка, I, 357). Ипак, разумљиво је што му је Магарашевић
сасвим неутрално поменуо да се судбином тако догодило, да је дошао у
Новосадску гимназију, с обзиром да се први пут обраћао Вуку шаљући му,
„због свои красота―, једну народну песму о војводи Секули, коју је чуо од
неке слепе жене, како би је Вук упоредио са оном коју има. 20. 11. 1816.
(Преписка. I, 338)
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Старине.
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он, као Мушицки, писао Вуку о збивањима у Карловцима и у Новом Саду93. У
Новосадској гимназији, осим Шафарика, у првој половини 19. века функцију
директора обављали су заправо чланови Патроната, и то бесплатно. Нису
држали наставу. Магарашевић се с правом жалио што Новосадска гимназија
нема доброг директора - његова жеља да то буде Јован Хаџић94 испунила се
тек 1830. године.
Као Вуков присталица, Магарашевић се бринуо о претплатницима за
његове књиге, обавештавао га о односу према његовој реформи: „Да имате у
Н. Саду пріятеля, о том будите уверени; али знайте, да и много нема; но
ништа зато; совуляге от светлости беже! – Наш овай новый дiректор,
Шафарик, страну вам, гди може, држи. Ономад смо управ сви Профессори и
Патрони Гãмназіалньи код Г. Константиновића на ручку были, и за цело после
подне до вечери ни очем другом, кром Лiтературе наше, езика, списателя и
начиня писания говорили. Колико ту ние се факцiа показало? Aко Вам ние
дуго време, да Вам кажем; оставите сад сва четири ваша посла, кои сте се
латили, пак мало после труда найсмейте се.- Една факциа вели, Славенски
треба писати; друга славеносербски; трећа србски; но или тако, како народ
говори? или да се тај народнiй езык поправля по правим грамматическим
правилама Србске Грамматике? какве Грамматике? Вукове? Бож’ сачувай! четверта: нетреба ништа ни писати; шта смо мы у Маџарской? Ако себи срећу
желимо, то треба да на нас, и наш езык (ер цркву наш цар, као и другим
нацiама

допушта)

сасвим

заборавимо;

мысмо

еданпут

Mаџарской

инкорпорирати; по ньiовима законaма се владамо, ньiов дакле езык и обычай
да примимо и све, чим се сад от ньи отликуемо, са свим заборавимо; што то
брже буде, то ће за нас болѣ быти―. У истом писму даље каже како је

„Из Карловаца ништ се жива не чуе; нема већ никог, кои бы ларму подизао!
– Руми е већ сустао; а Хранислав потайно и подмукло о крсту и ланцу ради.―
После 25. октобра 1819. (Преписка. I, 696)
94
Г. Магарашевић и Ј. Хаџић: Толкованіе дěлца подъ именемъ „Зачатіе и
истино основаніе Матице Сербске по хронологическом разлогу вěрно и
некористно потомком написао Іосиф Миловук“. У Будиму Граду Слов. кр.
Университ. Пештанског 1829." [Будим : б. и., 1829], 43.Укључена је и једна
Ода Л. Мушицког.
93

67
Видаковића нимало љубазно испсовао и осрамотио: „Iа сам ’га (Видака) у
великом дружтву за оно колико псовао, толико и срамотiо; а то зато ер е
публично казао, да он незна, кое оно у Новине ставити дао; Iа сам оног
Анонãма псовао и грдiо пред ньим. И не бы жалiо, кад бы се кои Ненад
Новаковић машiо, кои бы ’га онако, као што е ономад, испрашiо. Макар се и
мене самога и свiю мои колега та ствар тицала; барем бы се пред љюдма, кои
су ме о той ствари говорећа чули, посведочило, да iошт љюди има, кои тако
исто мысле, као што сам и сам мыслiо―. Магарашевић Вуку после
25.10.1819.95
Даље, на истом месту, о атмосфери у Новом Саду каже: „Но шта раде,
о том Вам ништа друго казати не умем, негол’ оно србско, обычно у правом
смислу: ништа. - Сви, што год нас овде има, сви смо у дубоком сну; и ако што
год радимо, то само у сну быва―.96
Приватна писма често сведоче не само о својим ауторима него и о
времену у којем су живели тако да се посредно може сагледати на који су све
начин професори могли утицати на уобличавање културног миљеа у
Карловцима, Новом Саду и шире, укључујући Србију.
Георгије Магарашевић се са највећим жаром предао књижевности у
ширем смислу, а највећи му је допринос оснивање Летописа97. Задивљује

Преписка. I, 696.
Исто.
97
Г. Магарашевић има осам и по страна библиографије прилога само у ЛМС,
која обухвата све, од најмањих прилога у Смесицама до већих, као што су
Писма филосерба (путопис по Србији). Највише има чланака, белешки,
приказа, некролога и других малих прилога (Малетин М. (1968), Садржај
Летописа Матице српске 1825-1950 I, Нови Сад: Матица српска, 115-126.
У Енциклопедији Југославије (том V, 594) стоји да је био историчар, што
је сувише поједностављено имајући у виду шта је све успео да уради, иако су
му крупнији радови историјски. То су: Исторія найважніи политични
европейски приключенія: от Вїєнског мира 1809. до 1821. год. У Бечу: У
печатньи содружества Мехитаристическог, 1823, VIII, [2], 338 и Кратка
всемірна исторіа. [Пешта] : трошкомъ Матице сербске, 1831, стр. [12], 155,
[4]. Издао је и Нове историческе паметидостойности живота Наполеона
Бонапарте као што и є онъ самъ своеручно написао или другима диктирао и
као што се у нěговомъ кабинету у Св. Єлени ноћу измећь 4. и 5. мая 1821.
нашле и затекле. У Будиму: Писмени Кр. универзитета пештанскогъ, 1822,
152.
95
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енергија с којом је педантно прикупљао све што је од значаја за српску
културу. Као велики поштовалац и следбеник Доситеја, помагао је издавање
његових дела98, уз то је скупљао и претплатнике. Магарашевић је заслужан и
зато што је радио на систематизацији библиографија99. Шафарик га је
препоручивао Мушицком за секретара, коме није одговарао зато што се скоро
оженио.
Преводио је са латинског, немачког, руског. Од античких аутора
превео је и објавио у Летопису неколико поглавља100 из Цицероновог De
officiis, и то је по свој прилици његов једини превод са латинског, јер није
никакав други превод са латинског објавио ни у свом часопису, а према
доступним подацима ни на другом месту. Георгије Магарашевић је
обавештавао у Летопису о делима везаним за антику, нпр. о појави неког
превода, на српски или неки други језик. Објавио је и списак преводилаца
класичних дела (на руски), приказ Хаџићевих превода Хорација и полемику са
Копитаром, затим белешке о најстаријем грчком рукопису и о савременим
преводима са грчког и на грчки, о писању школског лексикона Григорија
Лазића, о песмама Исидора Николића на латинском.
Магарашевић се укључио и у Вукову полемику са Видаковићем под
псеудонимом Љубибратић Млађи101, али то нико није знао. Одлучио се да сам
каже Вуку, вероватно онда када је прочитао „Новковићева примјечанија―,
Издао је Доситејева Писма и Дух списанија Доситејевих, збирку
најзначајнијих места из његових дела.
99
У првом броју је најавио рубрику „Кратке библiографическе вѣсти о
Литературы Славена [и Срба доносиће Летопис]―. ЛМС 1 (1825), 149150. Рубрика ће се појавити у неколико бројева ( ЛМС 3, 4, 12, 13, 15).
100
ЛМС 6 (1826), 100-110 (шест поглавља) и ЛМС 8 (1827), 121-3 (једно
поглавље). Превео је поглавља III-IX, изоставивши Цицероново обраћање
сину, коме је и био намењен спис. Ова поглавља представљају краћи
теоријски увод, разраду моралности која проистиче из четири извора:
мудрости, праведности, храбрости и умерености, а из њих произилазе
дужности. Завршио је поглављима о онима који чине неправду и о онима који
могу а не спречавају неправду. С обзиром на неприлике са издавањем
Летописа, није немогуће да је оваквим избором текста Магарашевић хтео да
стави до знања да је и њему била нанета неправда.
101
„Копитар је старији Љубибратић, а млађи је, по свој прилици из Н.С.; …
Добро се бранио Љубибратић, а и Ненад Новковић помоћи ће му.― Вук
Мушицком из Беча, 2/14. 3. 1820, Преписка. I, 757).
98
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можда претпостављајући и сам да је то Вуков псеудоним. Марта 1820.
Магарашевић открива Вуку да је он Љубибратић и истовремено се жали на
Милована Видаковића како срамоти и њега и колеге професоре: „Што вам е Г.
Давидовић за Станимира казао, да су примѣчанiя руком Любибратићевом
написана, то вам е праву истину казао. Ал, ел оттуд слѣдствiе, да е и
Любибратићево сочиненiе? - Ако оћете, оћу вам управ казати. Кад е наш
Доминус обявленiе на III част дао, онда сам я онай превод из Вiланда, и Јунга
управ нѣга ради у новине наше ставити дао. После тога читаюћи те исте
преводе у едном друштву и у присуствiю Г. Доминуса, почне се инат. (Я сам
по већой части ћутио, да се не бы издао, да сам я Люб., него сам запиткивао
друге, был’ кому Люб. познат быо; и кад ми нико ништа неотговори, рекнем
им да сам Рецензiю на Чапловића у Хроники Аустр. от Любибратића читао.-)
Многи су говорили, да они преводи не могу се са свим на нашу Лiтературу
аплицiрати, а други су опет противног мнѣнiя были. - Разиђемо се; после два,
три дана дође ми едан брат, - кои е некада Доминуса почитовао, и покаже ми
шта е против они Люб. превода написао, питаюћи, был он то у Новине наше
ставио. Заш небы, рекнем я? да се небы моя Интересацiа видила. - Замоли ме к
тому да я сам то напишем и Дав. пошлѣем. - Све сам то из неких причина
радити морао: ер сам хотео, да се не чуе, ко е тай Любибратић. Што сам
тражио, то сам и нашао. Ко не ће с миром, онай мора с чиром. - Но што му
драго, из ове коже ни куд ни камо.- - Кад ваша Рецензiа ние могла Доминуса
упаметити, ко ће му другiй мозга дати? Гледайте, како нас све (Профессоре)
срамоти, и у ономадашњем описанiю Гãмназiалног торжества на Царевдан.
Дошло ми е Бога ми, да ил Давидовићу пишем, да његова сочиненiа под
његовим именем издае, ил да их са свим остави - или треће да му ми други
Профессори опет у Новинама успишемо, да нам не меће свое речи у наша
уста као малим дечицама.― 102
Када је Магарашевић у писмима Вуку користио латинске цитате, писао
је и превод, нпр. Цицероново „Orationis subtilitas imitabilis illa quidem videtur
102

Преписка. I, 776-777.

70
esse existimanti, sed nihil est experienti minus. т. е: простота нехудожественна
писаня тако се свакомъ допада, да нема никога отъ избраженiег’ мало вкуса,
кому се не бы чинило, да и онъ самь у своме писаню лако то употребити
може, ал’ кадъ узме перо да самь пробу учини, онда то первь види, да ние
ништа теже.―103
Иако су се Вук и он и даље дописивали, њихови су се односи
постепено хладили, све док му Вук није написао једно оштро писмо, које је
било вероватно и последње. Критиковао је његов Летопис (бр.10), због
мноштва грешака, и Историју прикљученија у Сербији. Таква историја може
бити добра за Немце, „јер боље нема, али је за Србе, који оне догађаје познају,
на пола измијешана са баснама―104. Магарашевић му је одговорио после две
недеље, јер је већ био болестан, на сваку од критика, почев од чињенице да је
Вука сматрао својим добрим пријатељем кога је по цену опасности („ер
калуђери за шалу незнају―) и то велике по част и живот бранио, и то зато што
му је то „родољубие чинити налагало―. При том се није обазирао о коме је
реч, ни по имену ни понародној припадности, него по томе да ли „против рода
говори, пише или ради―105.

10.2.

Милован Видаковић
Рођен је 1780. у месту Неменикуће у Србији, одакле је за време

аустријско-турског рата 1788, пребегао са породицом преко Саве, и ту је остао
до смрти. У Новом Саду је похађао Католичку гимназију (трећи разред
1801/2). Завршио је гимназију, филозофију и уписао се на права. Научио је
латински, немачки, мађарски и мало француски. У почетку је давао приватно
часове и тако се издржавао. Предавао у Новосадској гимназији од 1817/8. до
1824. године. Са предавањима је почео у другом граматичком разреду.
Преписка. I, 491.
Вук је то, по свој прилици, последње писмо послао Магарашевићу из
Будима 31. 1. 1828. (Преписка, III 684).
105
Сва три цитата из писма Георгија Магарашевића Вуку из Новог Сада
13/25. 2. 1828. (Преписка. III 721).
103
104
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Видаковић је 1824. године морао отићи из Новосадске гимназије.
Кружиле су разне приче, почев од тога да је понекад пијан долазио у школу,
затим да није био добар професор, и, најзад, да је имао недопуштене односе са
ђацима106. Магарашевић обавештавајући Вука пише крајем исте године:
„Доминус є већ отдавно резигнирао, или морао резигнирати коє због своє
неспособности, коє пак због оног узрока, кои ми у Вашем писму напоминѣте.
На нѣгово є мѣсто дошао нѣкiй Новосађанин, Петар Јоанновић; а у I.
Грамматику, коя се сада завела, Атанасiй Теодоровић, Румляанин, оба
Доктора философiє!! - Видак се сада налази овде код нѣ говог Косте
Перишића. Чим се занима, и како време проводи, не знам; са мном се тако
исто, као и с другима одвећ редко састає.―107
Непосредно после оставке у Новосадској гимназији 1824. Милован
Видаковић је желео да пређе у Земун 108. О томе је нешто конкретније Вуку
већ писао Василије Василијевић, трговац из Земуна, иначе један од Вукових
најбољих пријатеља и првих поборника: „Љубомир је резигнирао своју
службу у НСаду, и нудио се овде да дође за професора, он је овде долазио, и
писао Господару на ону страну, иштући помоћи од њега да издаје и остале
књиге, што му се у рукопису налазе; молио је да на мене одговор пошљу, но
до данас још ни словца - мислим то ће му одговор и бити.―109 У следећем
писму од 2/14. новембра 1824. јавља, по свој прилици као одговор на Вуково
интересовање да му напише шта је ново и шта се прича, Василијевић
одговара: „За Љубомира шта сте чули тамо, то се и овде и у НСаду говори,

Вуку су о томе писали Василије Василијевић, Јован Гавриловић, Јован
Поповић Мостарски, Димитрије П. Тирол. Карактеристичан је коментар
Мостарског, који констатује да је ружна и погубна гласина довољна за отказ.
У неверици он каже да је требало да Видаковић „понекад иде у штету―: „нека
льуди виде, да можеш, да си честит: благо оном, који може: и за добрим се
коньем бâт чује.― (Преписка. II, 508)
107
Писмо је написано 17. 12. 1824. (Преписка. II, 525)
108
„Видаковић се за сада, као што чујем, у Земуну наоди; а Мустарски ми је
казао, да је он Несторовића молио: да му ђегођ мјесто за учитеља даде.―
(Димитрије Тирол Вуку из Темишвара 30. 11. 1824.) (Преписка. II, 515)
109
У писму од 2/14. 10. 1824. године. Преписка. II, 498.
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али извесно и осведочено није, одговора још нема одонуд на његово
писмо.―110
Да тај „скандал― по свој прилици не одговара истини, указује и то што
Урош Несторовић није одбио Милована Видаковића када га је овај молио да
му помогне да нађе место учитеља. Д. Тирол пише о томе Вуку 16. 10. 1825.
из Темишвара: „Милован Видаковић доћи ће нам колко сутра; он се погодио
са Дадањом, да му децу учи и воспита.―111 И Атанасије Стојковић из
Санктпетербурга у свом писму кнезу Милошу препоручује Милована
Видаковића као могућег васпитача „Сербске јуности― и као писца „Сербске
Историје―112. Кнез Милош га је подсетио (14. октобра 1831) да му је већ писао
о томе да је Видаковићу нудио место у јавним (државним) школама у Србији,
али да је овај више волео да буде приватни учитељ у Земуну113.
Изгледа да је Милован Видаковић и поред препорука одустао од
професуре, јер је отишао у Пешту, где је углавном и живео, издржавајући се
приватним часовима и књижевним радом. У Пешти је и умро 1841.
Почео је писати још као гимназијалац; прво му је штампана Историја
о прекрасном Јосифу, епски спев на познату библијску тему. Ово дело,
објављено 1805, прештампавано је десетак пута. Овим се темама враћао и
касније (1825. и 1834), па су његови противници и то користили да му се
ругају. Ипак, Видаковић је много познатији по својим романима114, које је
почео објављивати 1810. године, какав је, на пример, роман Усамљени јуноша.
Видаковића су називали српским Валтером Скотом115. Узори су му
средњовековни грчки романи, али и сентименталистичка литература Запада,
истина, не она изворна, него њени разводњени деривати у немачкој

Преписка. II, 503.
Преписка. II, 677.
112
Караџић (1908), 787.
113
Караџић (1908), 790.
114
„В<идаковићеви> романи прештампавали су се до данас у многим
издањима, и са славеносрпског „превођени― су на народни језик.
В<идаковић> се сматра као творац српског романа и као један од првих
наших професионалних књижевника.― (Станојевић, s. v. I 354-5)
115
Павић, Ист.срп.књиж. књ. 3, 71
110
111
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литератури116. Ипак, у крајњем случају, он је творац првог српског романа, а
ни његов утицај се не може занемарити имајући у виду колико се радо читао.
Чак је било и ученика који су га имитирали117.
Ако су Коцебу, Геснер, Мармонтел, па чак и Шилер били омиљени
европски аутори, онда су Срби морали следити тај пут. Да нису, шта је могла
бити алтернатива? Овде је, наиме, реч о образовању. Најзад, без обзира да ли
је реч о пуком имитирању, тј. буквалном „преузимању―, или о мимеси, без
обзира да ли су то изворни или раѕводњени деривати, ипак је крајњи резултат
„принципа узора― или „принципа модела― зависио увек и само од талента
наших књижевника. При том је сасвим небитно да ли се то нама допада или
не, поготово што је то био (и) наш пут у Европу, као што је био пут многих
народа под туђинском влашћу. Најближи нама пример су Грци - та је
блискост у 19. веку била „препозната―, док је у 20, нарочито у његовој другој
половини. мало по мало заборављена.
И зато Милован Видаковић има овде своје место не само због тога што
је неко време предавао у Новосадској гимназији него зато што су његови
романи пример угледања на класичне узоре и блиски су европским
„прерадама―. Он би у прози био пандан поезији Лукијана Мушицког. Овде
није место просуђивању књижевних вредности његових романа, овде је реч о
„европејству― у српском књижевном стваралаштву, чији је Видаковић ако не
најбољи а оно свакако први представник. Питање да ли се угледао на
„оригинале― или на „деривате― и не треба постављати, јер је реч о књижевном
периоду када би такво питање било депласирано.
Највећу критику Видаковић је доживео од Вука, особито на његов
роман Љубомир у Јелисијуму. Вук је пре тога већ критиковао језик у роману
Живковић (1994), I, 152- 155.
Васа Стајић у својим Биографијама (III, 215) помиње да би један ученик,
Димитрије Михајловић, "барон Мита", могао бити слаб ученик у школи зато
што се "заносио литературом". Он је, можда још као ученик, 1840.године
објавио роман "Венац искрене љубави или Светомир и Зорица". 'Ово је
последњи талас романтичне школе Милована Видаковића, са свим апаратом
гусара и разбојника, стена и пећина, пустиња и шума.' - овако је тај роман био
оцењен у Даници 1863, 831). Васа Стајић је писао о Миловану Видаковићу са
претераном одбојношћу због "скандала".
116
117
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Усамљени јуноша. Међутим, неки су сматрали да је Вук претерао. Тако
Гаврило Бајчевић, из Новог Сада, директор бачких школа, 23. јула/4. августа
1818. јавља Вуку да су они који Видаковићу држе страну огадили свим
купцима и Вука и Рјечник, јер је он, Вук, напао Видаковића преко мере („лако
је голог човека обнажити―) па је сажаљење оно осећање које га /Вука/ осуђује,
додајући: „veritas odium parit―.118
Поред својих бројних и познатих романа, Видаковић је објавио и:
Грамматіка Сербска или паче Краткое по испытословію у сербскій єзыкъ
Руководство : По чистомŸ, у садашне време, нарѣчію: не само како у Сербіи,
и у СремŸ; у Бачки, у Славоніи и т.д. Сербли обично говоре, но и како треба
да говоре, а нарочито да книге пишŸ, придержаваюћи се своихъ єзыкŸ
своиственныхъ

Правила,

и

орөографіе.

Сочиненно

Милованомъ

Видаковичемъ. У Пешти, 1838.
Већ по поднаслову Видаковићеве Граматике јасно је у које сврхе и са
каквом намером приређена, јер је аутор нагласио где се чисти српски језик
говори.
Милован Видаковић је често држао и надгробна слова. У Летопису је
само једном објавио, 1834, песму под насловом „Продолженiє єдногъ
Писма―119, иако је и он, опредељујући се за народни говор, али у славеносербској варијанти и на одговарајућем писму, припадао кругу Вукових
противника . Ипак, ни сви Вукови противници нису били исти.

118

119

Преписка. I, 606.
ЛМС (1834), 50-53
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10.3.

Павле Јосиф Шафарик
Љубимо род свој, али не мрзимо и не гонимо другиј!
Павле Јосиф Шафарик се родио 1795. у Кобељарову у Словачкој.

Током школовања у протестантском лицеју у Кежмарку, затим студирања у
Јени и напослетку док је био приватни учитељ у Братислави, имао је прилике
да се упознаје и дружи са Србима („од једног је српског колеге научио
ћирилицу―). Стицајем околности било је ту жариште пробуђене словенске
националне свести, а у центру су се налазили Палацки, Колар и Шафарик.
Песник

млад

и

леп,

препун

идеала

о

свесловенству,

дошао

је

двадесетчетворогодишњи Шафарик 1819. године за професора и директора
Српске православне велике гимназије новосадске. Био је тада одушевљен и
самим градом и пријемом на који је наишао. У својој чувеној приступној
беседи на латинском Шафарик се заложио за увођење уметничког васпитања
и нарочито за наставу на матерњем језику. Основао је школу цртања, а веома
је много радио на отварању гимназијске библиотеке. За Шафарика је,
међутим, било најважније да се отвори катедра за српски језик у Новосадској
гимназији. Добио је подршку и суграђана и других, али не и оних који су о
томе

одлучивали,

пре

свих

митрополита

Стевана

Стратимировића.

Стратимировић се могао противити због могућег уплива Вукове реформе, јер
је знао да је Шафарик Вуков присталица. Ипак, Шафарик је ову замисао
посредно остварио својим научним радом. Ослањајући се на Добровског и на
Копитара, опрезно и критички, желео је да иде сопственим путем, испитујући
старе српске рукописе. Успео је, упркос недовољним и неуједначеним
споменицима, да уочи правце развоја српског језика. Написао је прву историју
српског језика и објавио је у Пешти 1833. (Serbische Lesekorner oder historischkritische Beleuchtung der serbischen Mundart). Године 1826. објавио је
Geschichte der slanjischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten. У Новом
Саду је 1831. године проширио ово дело као Illyrische Literaturgeschichte, али
је оно објављено тек постхумно 1864-5. у Прагу под насловом Geschichte der
sud- slawischen Literatur I-III. Српска књижевност је обрађена у трећем делу
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(Geschichte der serbischen Literatur) на близу пет стотина страна. Његова
библиографија

старих

штампаних

српских

књига

прва

је

научна

библиографија у Словена и служила је касније као узор, а у другом делу, који
обухвата период 1730-1830, сачувани су подаци о неким српским писцима као
једини извор. Штампао је у Прагу 1851. Pamatky drevniho pisemnictvi
Jihoslovanuv (с потпором Друштва Србске словесности). Бавио се веома много
етнографијом (Slovansky zemevid, Slovansky narodopis), а објавио је многе
друге бројне радове. Сви се ови радови мање или више тичу и Срба. Сам
Шафарик је сматрао најзначајнијим своје обимно дело Slonjanske starožitnosti,
од којих је објављен само први том 1837. у Прагу. Неостварен му је остао и
пројекат објављивања Monumenta Illyrica. Могло би се рећи да је припадао
колико Словацима и Чесима, толико и Србима, које често назива „нашим―:
„Укратко, примите к срцу моје литерарне потребе. Сви ми тежимо једном
заједничком циљу! Све за добро и славу нашег народа!― - Шафарик Вуку
Караџићу 4. марта 1830. у Новом Саду120. Све време док је живео у Новом
Саду, чија га је околина подсећала на Пожун (Братислава), чезнуо је да оде у
Србију. О једној таквој прилици писао је Георгије Магарашевић Вуку 23. јула
1821. из Новог Сада: „Я сам ючер с нашим Директором у Лежимиру,
Шишатовцу и Митровици біо, найвише зато да овай Саву и Сербіе границе
види. ... Све се ово нашем Г. Директору одвећ допаде. Ніє се могао доста, да
нагледи планина Сербіє и Босне; и морао сам с ньиме у Саву пешке читав 1/4
сата ићи.―121 И сам Шафарик је писао Вуку да би једном радо отишао у Србију
(13.фебруара 1827. у Новом Саду122). Три године касније се вајка: „Немам
више никакве наде да ћу скоро видети ту лепу земљу, у којој сам годинама
духом живео и над њом лебдео обрађујући њену географију и историју!
Провиђење жели да ме премести у друге далеке удаљене крајеве! Али о томе
други пут.― (4. марта 1830. у Новом Саду123). Међутим, маја те године

Преписка IV, 208.
Преписка I, 907.
122
Преписка, III, 405.
123
Преписка, IV, 209.
120
121
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Шафарик пише Вуку да би радо пошао са њим у Србију (20. маја 1830. у
Новом Саду124). Ипак, и тада су га приватне и службене прилике омеле. (24.
јуна 1830. у Новом Саду125). Увек је упућивао и изразе најдубљег поштовања
кнезу Милошу, кад би писао Вуку у Србију (писао му је на немачком). На
Шафарика су најпре утицале Вукове збирке српских народних песама. Оне су
биле снажан подстрек да се бави славистиком. Шафарик је остао у добрим
односима с Вуком и касније, када је отишао из Новог Сада. Кнез Милош је
испоручио поздраве Шафарику од Вука, када га је посетио у Прагу августа
1842. године. Шафарик је веома лепо дочекао кнеза Милоша и провео га по
краљевском двору и Музеју, а такође и узвратио поздрав Вуку.
Када је Шафарик био дошао у Србију, брзо је схватио да се стварност
средине у коју је дошао веома разликује од његових идеала, што га учинило
незадовољним, али не толико да одмах оде. Напротив, окренуо се научном
истраживању. А онда су прилике, особито породичне, постале такве, да је
Шафарик морао да оде. Томе је допринело и његово побољевање следећих
година, али је вероватно највише утицала потреба да промени средину. Када
га је Вук препоручивао Мушицком за секретара, напоменуо му је да Шафарик
није баш најзадовољнији у Новом Саду („а поред свог званија, он би и код вас
био свој господар―).
Шафарик је отишао из Новог Сада тек када је завршио што је могао
завршити од својих научних послова. Никада се није вратио.
Дошао је у Нови Сад као песник и педагог, познат само мањем броју
људи, а после четрнаест година отишао је одатле као опште признати
познавалац словенских прошлости и споменика - тако је о њему писао његов
унук, познати историчар Константин Јиречек.
Од 1833. био је библиотекар чешког музеја у Прагу где је и умро 1861.
године. Писао је чешким језиком, не сматрајући неопходним да словачки
одвоји. Међутим, писао је и немачким, сматрајући да сви образовани људи
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Преписка, IV, 250.
Преписка, IV, 272.
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знају немачки, а мало њих чешки. Имао је великог удела при покретању
Летописа Матице српске, у којем је штампано више његових првих радова.
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11.

СВЕТСКА КЊИЖЕВНОСТ И ОБРАЗОВНИ МОДЕЛИ КОД СРБА
―Не мислим рећи да туђе језике не учимо: учимо ји
слободно, но с намером да присвојимо плодове
дуговремени’ пословања просвећени’ народа; да семе
ови’ плодова на народној њиви нашој пресадимо, да нам
по времену славенским сунцем гријано, славенском
кишом овлажено, славенским рукама неговано,
славенски род принесе, и кушајући овај, славенска се у
нами ћутења роде…‖
Ово су речи Теодора Петрановића, који ― ’њиву’ на којој је радио

никада није испуштао из вида‖. Он је не само по образовању и по схватањима
него и тиме шта је и како радио и деловао прави представник образованог
Србина на преласку из 18. у 19. век, тачније, у првој половини 19. века.
Теодор Петрановић је тражио „чистоту језика, милозвучност реченица,
оплемењен стил― – то је оно што пружају стилски узори. Али, осим стилских
у књижевним делима су тражени и морални узори - то је била суштина
образовних модела више од 20 векова, тачније од хеленистичког времена до
1849. године . Из тог времена без обзира на све разлике потиче и образовни
систем какав ми познајемо.
У наслову поглавља стоји „светска књижевност― зато што се односи на
време припреме за сетву наше њиве, односно „претходницу― науке о
књижевности. Познато је да историја светске књижевности није прост збир
појединих (националних) књижевности иако није лако дефинисати шта је оно
што их повезује – било је „једноставно― док се дефиниција сводила на
класично или не. Управо су класични аутори (auctores) или грчки и римски
писци били (готово једина) „светска― књижевност меродавна (и) за наше
(образоване) људе више од једног века. И зато је класична филологија наука
која се не може искључити када је реч о почецима свих филологија
укључујући и светску или општу књижевност. Обим прилога не дозвољава
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неку ширу елаборацију који су то образовни модели и на који су начин
представљали „претходницу―, тако да ће преглед бити више него сумаран,
готово у форми теза за писање увода у историју опште књижевности код
Срба.
Образовање се више од два миленијума заснивало на образовању
књигом126, односно на читању књижевних дела (књижевни рад се схватао
шире, јер је обухватао и дела која се у садашњој науци другачије
класификују). Суштина је у томе да је све што је било написано било
књижевност, онако како ју је схватао Ј. Грчић у својој Историји српске
књижевности127. Савремена перцепција књижевности се битно разликује од
„традиционалне― ако под традицијом схватимо време до средине 19. века. Тек
је „раскид― са /класичном/ традицијом увео светску књижевност на велика
врата и створио претпоставке за развој науке о књижевности, како је ми данас
схватамо.
Осим што је био службени језик (школе и администрације) латински је
био језик класичне књижевности (auctores) и као такав је морао имати
пресудну улогу у систему образовања, а што се често занемарује или чак
пренебрегава. У то време (а ни дуго у 19. веку) нема говора о превођењу на
српски језик (који год то био) - чак се и грчка дела читају на латинском језику.
Из чињенице да се изучавање латинског језика темељи на књижевности
произилази да се испитивање улоге овог језика ни у ком случају не може
одвојити од књижевно-историјских разматрања. Латинска књижевност у
склопу школског система деловала је непосредно подижући ниво образовања,
а посредно тако што људи образовани делима класичних писаца стварају
модерну српску књижевност, у најширем смислу, и тиме у највећој мери
поспешују развитак српске културе. Све то показује да је латински језик био

Образовни модели се заснивају на три елемента: 1. образовање књигом
(где важи принцип multum, non multa), затим 2. класична настава (у ширем
смислу, прецизније ―традиционална‖ настава) и најзад 3. грчки модел
васпитања и образовања, у три циклуса: елементарно (основно), средње и
високо.
127
В. стр. 111.
126
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за Србе најбоље решење, у сваком случају прихватљивији него немачки или
мађарски.

11.1.

„Традиционална“ настава (књижевности): до 1849
Ratio educationis, који је био у основи свих програма латинског језика у

српским гимназијама, истицао је потребу да ученици науче да говоре
латински и да у истој мери науче да опонашају књижевне узоре. У нижим,
граматичким разредима - ниво комуникације - ученици уче, поред граматике,
да говоре и пишу латински. У хуманистичким разредима читају се и тумаче
класици, по принципу multum, non multa.128 Избор текстова је био
традиционално у функцији моралног васпитања и усавршавања стила. Тај
принцип је подразумевао да ученик чита релативно мали број класика и да по
могућству детаљно упозна дело једног писца. Разлози су били не само
васпитни /морал и религиозност/, већ је важило схватање да се стил ученика
може формирати само темељним упознавањем великих писаца или класика,
што се постизало поступношћу и упорним понављањем.129

11.2.

„Класична“ настава (књижевности)
Крупна школска реформа изведена је 1849. године (Организациони

нацрт) када је латински језик изгубио „позицију главног― и постао један од
предмета („веома равноправан―, са тенденцијом опадања). Тада је уведен и
класични грчки језик, па су та два језика постала основа класичне наставе,
чији главни задатак више није говорни језик и „изображење― стила него
темељно познавање античког наслеђа и европских културних утицаја. Сви ови
елементи наставног процеса (у оквиру онога о чему говорим) обухватају
разматрање избора класичних аутора и дела, програма реторике, стилистике,
граматике, укључујући и професоре као битан фактор у ширењу културе и
128
129

В. стр. 42.
В. стр. 45.
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преношењу знања не само на своје ученике него преко њих и на њихову
околину. На тај начин се подизао културни ниво друштва и стварао слој
образоване елите која је могла даље доприносити развоју наука и уметности
код Срба. Интересовање професора Карловачке и Новосадске гимназије, као
књижевних посленика, за област класичне филологије било је практичне
природе (у крајњој инстанци везано за школу).

11.3.

Значај науке о књижевности у не/развијеној културној средини
Чак и ако се занемари чињеница да се класична филологија и у

европским оквирима почела развијати крајем 18. века, одвојивши се од чисто
језичког

нормативисања,

односно

„граматизирања―,

крећући

се

ка

филолошкој анализи и тумачењу грчких и латинских књижевних текстова, то
заправо за српску културу у 19. веку није имало исту важност (као, на пример,
за немачку културу, која је колевка класичне филологије). Научна
истраживања,

наиме,

претпостављају

ширу

основу,

припремљену

образовањем, приступачношћу литературе, постојањем научног апарата таква основа код Срба није постојала, односно тек се стварала, у околностима
некада сасвим неповољним. Те неповољне околности нису биле само оличене
у недовољним материјалним могућностима, у борби за егзистенцијални
опстанак и за очување културне самобитности, него и у чињеници да ни
српски језик није био изграђен. Српски је постао наставни језик за све
предмете тек седамдесетих година 19. века (у Војводини). Јован Пантелић,
директор Карловачке гимназије, у свом извештају Патронату 1857, закључује
да није неопходно „тако обширно и тако дубоко филологично учење― оба
наша језика (говорног и црквенословенског), поред три страна језика које
ученици морају научити. У таквом светлу посматрани резултати уложеног
труда свих књижевних посленика (не само професора) добијају сасвим нов
значај. И најмањи допринос, ма како данас изгледао маргиналан, уткан је у
основу која је постала плодно тле, што је омогућило нове научне тековине.
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Мислим да све ово важи и за општу књижевност, а наравно и за посебне
књижевности и напослетку за сам српски језик и његову књижевност.
Може се на крају рећи да, као што су у 18. веку латинске школе крчиле
пут вишим школама, тако су гимназије и остале више школе током 19. века
припремале тле за развитак наука, па тако и науке о књижевности, у 20. веку.
11.4. Рецепција (читање) књижевних дела
У 18. веку се инсистирало на чистоти текстова намењених ученицима.
То су „пречишћена― издања или класичан избор. Пракса пречишћених издања
је стара: важила је за Хорација, Овидија, Теренција. Католичка црква је, на
пример, одобравала читање античких писаца, али само у „пречишћеним―
издањима, односно издањима посебно приређеним за школску употребу:
такав смисао добија термин „класично издање―. Тако се радило са свим
писцима које карактерише слобода израза, неприличне (недоличне) приче или
слобода мисли (на пример Боало, Бријер, Русо у Француској). Таква дела би
претрпела адаптације пре примене у школи.
Почетком 19. века овај обичај је толико био у употреби да се напомена
да је текст „пречишћен― тек понегде јављала у званичним текстовима.
Поред ових пречишћених (школских) издања, стварана је (између 16. и
20. века) читава једна књижевност на латинском намењена изричито школској
употреби, која је испуњавала све захтеве: чистоту језика и стила,
прилагођеност различитим разредима, односно узрастима, градацију тежине,
беспрекорност схватања и обичаја. Оваква дела (често мењана и поправљана)
представљана су 1) било као оригинална било као класичан избор брижљиво
прегледаних и коригованих одабраних комада (нпр. contiones, narrationes,
selectae) или 2) као прерада у маниру, на пример, светог Хијеронима или
Корнелија Непота („rewriting―, „réécriture―). Нека су носила име свог аутора, а
нека су позната само као наслов.
Неопходност, дакле, да се удеси књижевно дело како би постало
погодно за рад у разреду, што је био главни циљ како пречишћених издања
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тако и ових традиционалних латинских приручника, током 19. века почиње да
утире пут новом моделу збирке изабраних одломака модерног типа. Али, без
обзира на тип, избор и дужину одломака, оно што их повезује остаје уско
везано за педагошку примену: подражавање, imitatio.
Педагошка и културна промена очитује се и у обавези професора не
само да предају на српском (матерњем) језику, него и да подстичу укус и
праксу „слободне― лектире (оно што се у Француској звало „lecture
silencieuse―). Слободна или приватна лектира је била практично забрањена,
чак и ван школе. И подстицај на самостално (независно) читање, које се данас
сматра као важан посао професора књижевности и других, био је сматран као
тешка професионална грешка током највећег дела 19. века. Непријатељство
према лектири, на пример у Француској, пре свега клера, доводило је чак до
захтева да се спале сви романи који нису „подобни за читање― („Romans à lire
et romans à proscrire― списак шири од понтификалног Index-а). Ни професори у
гимназијама и колежима нису били другачији, барем до 1880: њихов је
(главни) задатак да све учине како би се ученици одвратили од „фриволне―
лектире, „чувајући― их потпуно од додира за савременом књижевношћу,
романом или штампом. Реч је о поменутом светом правилу: multum, non
multa: „Велики читачи су обичне празне главе, плитког духа, ташти и
незналице― (Опат Гуде, 1864).
Последња велика промена је читање превода уместо систематског
читања целих оригиналних дела, односно читање одабраних делова у
оригиналу. То су ипак била делимична решења, која су само одлагала неку
крупнију промену. Настала противуречност разрешавала се оснивањем
гимназија које су пружале „реално― знање. Широко образовање је све мање
подразумевало образовање на античким моделима, што се у највећој мери
односи на образовање искључиво књижевним делима. Било је неминовно да
се класична настава и класични језици сведу на минимум и прогласе често
„елитистичким―, са познатим резултатом.
Средином 19. века изучавање националних језика постаје један од
приоритета у европском класичном образовању (па се и настава морала
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изводити на тим језицима). У српским гимназијама се српски језик изучавао у
нижим, а црквенословенски у вишим разредима. Примери за српски језик
читани су из читанке, уз инсистирање да се задаци за вежбање (у трећем и
четвртом разреду) усаглашавају са сличним задацима у латинском. Иста
метода се примењивала и у настави немачког језика. И избор српских аутора у
програму прављен је мање или више по узору на листу грчких или латинских
аутора (код Срба су током прве половине 19. века класични аутори постали
Рајић, Доситеј, Мушицки). У последњој четвртини 19. века још више ће се
променити критеријуми избора: ако књижевно дела дело треба да остане
извор подражавања130, онда се оно мора читати и тумачити њим самим. Са
тумачењем текста историја књижевности, прво римска и грчка, а онда
национална, продире у наставне програме, тако да се проширује листа
српских (и хрватских) аутора (народне песме из Вукових збирки, Качић,
Рељковић, Гундулић, Палмотић, Мажуранић, Његош, савремени аутори). На
педагошком плану, читанке представљају суштински напредак, јер ученици
тако имају могућности да упознају далеко већу област књижевности,
укључујући античку.
Чињеница да ће се историја грчке и римске књижевности увести као
наставно градиво тек 1894. године (у Карловачкој гимназији), и то само у
завршном разреду, те да се од других књижевности учи само немачка
књижевност најбоље говори о систему „традиционалне― и „класичне― наставе
које су припремиле „њиву― за „сетву― модерне науке о књижевности.

*
И до сада помињани професори су се бавили књижевним радом готово да нема професора који се није бар мало огледао у писању, али су се
само неки посветили у већој мери. Према ондашњим мерилима готово свака
писана реч је припадала књижевности: Андрија Волни, Карло Руми,
Григорије Лазић, Јован Савић, Димитрије Исаиловић, Јаков Живановић,
Атанасије Теодоровић, Атанасије Николић.
130

О „стваралачком плагијату―, в. Флашар (1988), 116-121.
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11.5. Јован Живковић, о коме је остало веома мало података, дошао је у
Карловачку гимназију 1796. године. Претходне школске године Карловачка
гимназија није радила због куге. Осим Живковића, дошао је још један
професор, Јован Лазаревић, такође књижевник. Јован Живковић је прешао
1816. у Сомборску учитељску школу, у којој је остао до 1826. Био је
књижевник, што наводи Стеван Лазић на основу податка из Бојићевог
Памјатника131. Иако се почев од Стевана Лазића наводи да је написао
„славенску граматику на сербском језику―, никаквог конкретнијег податка о
томе нема. Помиње се и као преводилац Хердерових Источних повести.
Определио се за Хердера, односно за његов избор повести, кога су и Немци,
народ учен и просвећен, прихватили. Није пропустио да похвали српске
поучне књиге, на првом месту Љубосаву и Радована митрополита Стевана
Стратимировића, а такође и Рајићев Цвјетник и дела Доситеја Обрадовића.
Стратимировић се у то време залагао за стварање књижевног језика који би
искористио

елементе

и

црквено-руско-словенског

и

народног.

Јован

Живковић се определио за ово дело очигледно са педагошких разлога, јер је и
Хердер имао васпитачких склоности, „осећао се позваним да буде
'проповедник врлине свога доба'―132. У процени књижевне вредности Јован
Живковић се поуздао у суд Немаца који имају „премного лепо списаны
нравоучителньы книга за млада и нѣжна сердца―. Књигу је наменио пре свега
својим ученицима у чијем су васпитању књиге имале веома велики удео. У
предговору свог превода Јован Живковић помиње два могућа предмета
критике: садржај и језик. Што се језика тиче, сам наглашава да је желео да
тачно и јасно преведе, те да сачува својство српског језика. Превод је течан,
написан лепим народним језиком, али ипак са елементима славено-сербског.
То би пре била последица образовања стеченог у младости на таквом језику,
Памятникъ мужемъ у славено-сербскомъ книжевству славнымъ, вь
жертву признателности и благодаренія Лазаремъ Боичемъ. Перва часть. [са 2
прилога]. [У Пешти]. 1815. Према: Програм КГ за 1884/5, 16.
132
Martini, Fric, Istorija nemačke književnosti. Preveli V. Stojić i B. Ţivojinović.
Beograd: Nolit. 1971. 233.
131
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мада се не сме занемарити чињеница да је то био језик који се неговао у
школи. То је био, бар до појаве Вука, језик образованих и школованих људи,
којима је извесно припадао и Јован Живковић. Поменуо је ауторе, Рајића и
Доситеја, чак и Стратимировића, који су, уосталом, писали једним идиомом
српског језика световне текстове, а другим духовне. На њих је, особито на
Доситеја, Хердер утицао, иако је раскрстио са класицистичким учењем „о
добром укусу― и рационалистичким концептом о „примату разума над
маштом и чулима― у уметничком стварању. Његове идеје о „природној
поезији― и језику који је њен корен, затим о народном језику и народној
поезији у којима се крије „прасвојство― сваког народа нашле су плодно тле у
српској књижевности која је настајала и управо тражила путеве за свој
оригинални развитак133. Јован Живковић је очигледно наслућивао раскол у
погледу језика међу српским интелектуалцима, те је на овај начин можда
покушавао да споји васпитну и књижевну корист. Зато би било корисно
упоредити његов превод и граматику славенског језика коју је Јован
Живковић написао на српском језику.
11.6. Јован Лазаревић је дошао у Карловачку гимназију 1796. године са већ
стеченим угледом књижевника, наставника и историографа, „женіалный
Србинъ Карловчанинъ―, како га назива Јован Пантелић у свом кратком
извештају134. Родио се у Карловцима 1767. године, имао је близу 30 година
када је постао професор припремног разреда, како је то обично бивало када
дође нови професор. Изгледа да је већ био стекао углед с обзиром да је веома
брзо напредовао у служби те да је и он учествовао у изради новог наставног
плана за Карловачку гимназију. Већ јануара следеће године, после одласка
Гроса, постао је професор у вишим разредима, заједно са Волнијем. У
Карловачкој гимназији је предавао латински језик и историју, с обзиром да је
Волни предавао природне науке и филозофију. Митрополит Стеван
Стратимировић, који га је веома ценио, тако да га је примио за члана свога
133
134

Живковић (1994) I, 74.
В. Програм КГ за шк. 1853.
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круга, желео је да га види као професора у Карловачкој богословији, која је
отворена 1794. Чак је одобрио да Петар Јовановић Видак, први професор у
Карловачкој богословији, направи такав распоред часова како би Јован
Лазаревић и Јован Живковић могли посећивати његова предавања. Поверио
му је и израду бугарске граматике. Због рђавог здравља, Јовану Лазаревићу
није пошло за руком да то уради, а није написао ни историју карловачкох
школа. После свега седам година проведених у Карловачкој гимназији умро је
1804. године. „Прву добру расправу написао је, о почецима Србије, Јован
Лазаревић још 1803. године.― - рекао је др Никола Радојчић135 о историјској
расправи Versuch über den Ursprung des Königreichs Serbien коју је Јован
Лазаревић објавио у Шедиусовом часопису Zeitschrift von und für Ungarn III, 3,
p.146. Почетак ове расправе објављен је у преводу Лазара Лазаревића,
његовог сина, под насловом: Покушеніе о пореклу кральевства Сербіе.[
Превео с немачког и белешку о писцу написао Лазар Лазаревић]. ЛМС 26
(1831), 1-9 (недовршено). Објављивао је и песме, како наводи П. Ј.
Шафарик136 у својој историји књижевности. Лукијан Мушицки га је опевао у
делу једне своје песме 1819. године (на славенском)137.
11.7. Мојсеј Игњатовић је био професор у првом разреду новоотворене
Новосадске гимназије. Родио се 1777. у Вуковару, школовао се у Новом Саду,
Осијеку, Печују. Био је школски друг Мушицког у Католичкој гимназији у
Новом Саду 1789/90. године. Радио је прво као учитељ у основној школи.
Према подацима, 1802. године био је учитељ трећег разреда основне школе,
„tertiae capitalis neoplantensis classis professor, после Прокопија Орловића, који
је умро вероватно у првој половини те године. То се може закључити на
основу захтева Мојсеја Игњатовића од 9.1.1810. у којем моли повишицу
унатраг за седам и по година. Испомоћ због скупоће тражио је 1818, и даље
Радојчић Н. (1926), Нови Сад и Војводина, Београд: Гласник професорског
друштва. 55.
136
Geschichte der südslawischen Literaturen, I-III. Prag, 1864-5, p. 332, према
Петровић, К. (1991), 127.
137
Стихотворенија, II, 88. Песма Протрептикон је значајна због Мушицкове
идеје да је ученицима потребно да уче славенски и грчки језик.
135
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као учитељ, иако се пре тога (5.9.1817) потписује на сведочанству као „primae
grammatices classis professor―. И на једном списку пренумераната за Вукову
Пјеснарицу, из 1821, води се као професор првог разреда гимназије. Био је,
како наводи В. Стајић у наведеном делу, у служби 33 године: „Игњатовић је
служио беспрекорно: никад тужбе, никад истраге против њега―. Био је
наставник Препарандије у Сомбору 1830-1831. Потписао је 1835. свој
Панегирикон Францу I као професор реалне школе. Највероватније је тада
постао надзорник православних основних школа у Срему и Славонији, мада
није искључено да је то могао постати привремено и раније, јер су често
професори вршили још понеку дужност поред наставне.
У гимназији је предавао латински и немачки језик, географију,
антропологију и аритметику - то су били предмети првог разреда, углавном по
угледу на Карловачку гимназију. Био је библиотекар у Новосадској гимназији,
а и сам је поклонио библиотеци вредне књиге.
Поред тога, деловао је и у развијању позоришног живота код Срба.
Тако је 1825, новосадска позоришна дружина у Карловцима извела
„позориштну едну игру ... под именом Атилиј Регулус (ако кише не буде, а
надам се да ће Аполо тако добар бити, да ће жертву од Сербаља себи первиј
сад крат пристојно поднесену, ведрим лицем примити―138. Мојсеј Игњатовић
је био одушевљени поклоник позоришне уметности и њен ватрени
пропагатор, особито када је покренута идеја о оснивању сталног позоришта у
Новом Саду 1838. године.
Објавио је неколико својих дела. Умро је 1843, после више од
четрдесет година службе. Његова удовица се у својој молби за повећање
пензије позива „на педагогическу ревност и способност професора Мојсеја, на
његову вештину у списивању обштеполезни књига коју је признао некад
постајавши Унг. конзилиум, који га је за окружног школа директора
наименовао, у ком је званију он и умро―.

138

Георгије Магарашевић Јакову Герчићу 1825. (Бранково коло 1895, 536).
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12.

ПРОФЕСОРИ ПРИРОДНИХ НАУКА И МАТЕМАТИКЕ И
КЛАСИЧНИ ЈЕЗИЦИ
Када су Срби у Војводини, после 100 година борбе за више школе, а ту

борбу је водила црква, јер је школство било под њеном ингеренцијом, успели
да оснују прво Карловачку (1791), онда и Новосадску гимназију (основана
1810, почела с радом 1816), митрополит Стратимировић, на челу патроната,
желео је да наставни планови и програми обеју гимназија буду прилагођени
потребама Срба. Чињеница да Срби нису могли добити ни archigymnasium а
камоли универзитет, подстицала их је да програмима и методама учине да
српске гимназије буду готово на нивоу високе школе. Отуда су образовни
модели у српским школама били углавном они који су се примењивали у
европским школама (за нас је важио Ratio educationis из 1777, а као закон од
1806), прво, што су били проверени, а друго, обезбеђивали су „проходност―
свршеним ученицима (црквена аутономија, која је укључивала и школску,
пружала је довољно слободе за организовање школа, тако да „обавезност―
није била ни најмања „сметња―, јер на крају крајева Срби за боље нису ни
знали ни имали). При том се патронат трудио да доведе што боље и спремније
професоре, jer je квалитетно образовање највише зависило од добрих
професора, који не само што су компетентни него што на сваки начин
подржавају своје ученике, попут Волнија, другог директора Карловачке
гимназије, како су о њему говорили Атанасије Николић и Григорије Лазић.
Професори који су предавали латински (евентуално и грчки) језик, допринели
су на овај или онај начин природним наукама и математици, пре свега као
професори. И обратно – било је професора природних наука који су предавали
латински језик. Темељно образовање, наиме, стечено у младости, било је
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најбоља гаранција за успех на студијама и касније у раду – такво образовање
пружали су латински (и грчки) језик.
Додала бих и то да се током последење четвртине 18. и у првој
половини 19. века, у Европи, негде пре, негде касније, полако дефинисала
нова функција образовања, у смислу потребе да се образовањем одређују
„занимања― којим ће људи обезбеђивати средства за живот или једноставније
„зарађивати―. Отуда код нас велика борба између присталица и противника
„класичне― наставе , особито на преласку из 19. у 20. век. Василије Васа Вујић
у свом познатом тексту о класичној настави139 разумно закључује када говори
о потреби да се без природних наука никако не може замислити опште
образовање: „Најпосле, што их покрај тога опет желимо видети заступљене у
васпитању класичном, физичке науке као средство образовања оних који се
спремају претежно за морални рад, то је поглавито због потпуне умне
дисциплине која је једино могућа са примереним и свестраним програмом.―140
Једностраност у предметним дисциплинама разорна је као код оних који
развијају само тело занемарујући мозак и обратно. У том смислу даје
карактеристике наука: математика и физика су ненадмашне у поимању узрока
и последице, али су искључиве кад треба разматрати комплексност појава које
оне иначе занемарују, „из чега следује да стручни математичари не морају
бити изврсни и у сложенијим наукама, што такође потврђује Спенсер
конкретним примерима и можемо донекле знати и сами из личног
искуства―141. Стога су неопходне и науке „у којима ваља појаве определити у
целини као продукте многих фактора―142. Такве су науке астрономија,
геологија, биологија итд. Сама аналитичност коју дају природне науке није
довољна без способности за синтезу, што дају класични језици и
књижевности у том смислу је класична гимназија примеренија теоријским
захтевима педагогије.
Вујић Василије Васа (1888-1889), Класична настава. У: Програму српске
велике гимназије Карловачке за школску годину 1888/9. Нови Сад:
Штампарија А. Пајевића. 3-37. В. поглавље 14.3.
140
Вујић (1888-1889), 28-29.
141
Вујић (1888-1889), 31.
142
Исто.
139
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Да закључим овај увод констатацијом да је „демократизација―
образовања би(ва)ла у извесном смислу „изнуђена― нараслим потребама
друштва. Наиме, промене у образовању су споре и најчешће „изнуђене― (ма
како била јака та реч), иако се дешава (рекла бих често) да потреба за
променама у образовању наговештава управо велике друштвене промене143,
али да до реформе у образовању доиста дође, прође много времена пошто су
се друштвене промене стварно и догодиле.

12.1.

Андрија Волни144, други директор Карловачке гимназије, увео је у

наставни план, касније познат једноставно као „Волнијев план―, већи број
часова природних наука, о чему је било речи145, него што је било предвиђено
(прописима) у другим, државним гимназијама и по чему се Карловачка
гимназија издвајала међу другима у Монархији. Због таквог наставног плана,
а још више због тога што је Патронат на челу са митрополитом
Стратимировићем довео образоване и добре професоре, Карловачка гимназија
је школовала ученике који су касније на студијама показивали резултате који
су изазивали пажњу својим успехом. Било је наиме уобичајено да у
гимназијама тога времена (шест разреда), у систему наставе, професори и у
нижим, граматичким и у вишим, хуманистичким предају све предмете. У
српским гимназијама, међутим, професори су, практично од почетка рада обе
гимназије, делили у два виша разреда предмете на природне и хуманистичке.
Тако је у Карловачкој гимназији Андрија Волни предавао математику,
природне науке и филозофију. У Карловачку гимназију је дошао 1794, а 1798.
заменио је Јована Гроса146 на месту директора и професора („Huic in munere

Организациони нацрт је био друга велика школска реформа (1849), којом
је образовни систем био усклађен са новим друштвеним потребама.
144
Рођен 1759. у Шемници у Словачкој, умро 1827. у Словачкој, вероватно у
Мужају, куда је отишао из Сремских Карловаца. Провео је 22 године у
Карловцима као директор гимназије.
145
В. поглавље 7.2. „Волнијев план―.
146
Јован Грос (1759-1839), први директор Карловачке гимназије (1791-1798),
штампао је у српској штампарији 1794. „учевну расправу, како ваља
предавати латински језик у гимназијама―, која нажалост није сачувана.
Стеван Лазић: Јован Грос, У: Програм КГ 1885/6, 14-15.
143
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Directoris et professoris humaniorum consensu incluti patronatus Gymnasii huius
suffectus est Andreas Wolny cum omnibus illis, quibus D. Gross fruebatur
commodis... ―147). Са њим је од свог доласка радио на новом наставном плану и
програму. У гимназији је провео 22 године. Учени Карло Руми, потоњи
директор Карловачке гимназије, веома је хвалио Волнијев наставни план:
„тако изрјадан план школски био, да је отличије плана овог и у Немачкој
признано било и похваљивано―148. Сматрало се, наиме, да програм математике
и природних наука, ма како сажет, одговара више универзитету него
гимназији, тако да је Карловачка гимназија била у то време веома напредна.
Волни се бавио веома много минералогијом и хемијом. Пронашао је
један нови минерал који је добио назив по њему „Minera Wolnya―. Бавио се
такође и ботаником, а бројне биљке које је он пронашао присвојио је Китајбл,
познати мађарски ботаничар, његов пријатељ и савременик. Због изузетних
заслуга постао је почасни члан Минералошког друштва у Јени још 1800. и
Ботаничког друштва у Регенсбургу 1803. године. Његове збирке, минерална
(око 800 комада) и ботаничка149 („од Волнија и Шанца―) спремљенe постоје и
после драматичних догађаја 1848. (осим кабинета за физику), како стоји у
првом (штампаном) извештају из 1853. године.
Написао је Historiae naturalis elementa, штампану 1805. у Будиму.
Термини су навођени и на „славенском― и на српском језику, поред немачког
и мађарског. Волни је заслужан што се, готово одмах по оснивању Карловачке
гимназије, уводе научни и стручни појмови на српском и славенском језику у
природне науке, што је један од најстаријих покушаја150. Као велики љубитељ
природе био је веома заслужан што је успевао да заинтересује ученике да, као

Програм КГ, 1885/6, 17.
Сербске новине, 42 (1836), 346.
149
Волни је мали хербаријум са посветом на латинском поклонио
митрополиту Стратимировићу (однео је велики Herbarium Wolnyanum I ).
150
Било је дела из ових области, било да је реч ом оригиналним или
преведеним делима, нпр. дела Орфелина, Емануела јанковића, Атанасија
Стојковића (физика), Јоакима Вујића, Павла Кенгелца (биологија), и др.
147
148
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и он, „ботанизирају―, односно да скупљају биљке151.

Његов најважнији

следбеник је био Григорије Лазић, који је, као и Волни, писао и на латинском.

12.2.

Карло Руми је био трећи152 директор Карловачке гимназије, Словак153

кao Волни и Андрија Грос154. Говорио је за себе да је немачки књижевник, а
мађарски патриота. Био је знаменити књижевник, према ономе шта термин
књижевност значи у то време. Писао је и објављивао радове још од 1803.
(имао је 23 године), на латинском, немачком и мађарском. Говорио је и грчки,
а у Карловцима је научио и српски. У Летопису је објавио три чланка155.
Вук је желео да се упозна са новим директором Румијем па је у том
смислу замолио Мушицког да посредује: „Румій е писао Г. Копытару (читао
ми е писмо) и послао му нешто за учене новине (понайвише мнѣнiя S. S.) као
У Карловцима се чува његов тзв. мали хербаријум „Florae Syrmiensisseu
plantarum in Syrmio sponte nascentium. Anno 1797-1801. Centuria I – III―. Овај
хербаријум посветио је митрополиту Стевану Стратимировићу (посвета је на
латинском), са којим је био веома добар пријатељ. У Будимпешти се чувају
два хербаријума „Notata botanica ad floram Hungariae et Syrmii spectantia― и
„Specimen florae Carlovitiensis―.
152
„Rumy dr. Jura/j, Dragutin, profesor. RoĊen 18. studenoga 1780. u Iglou, umr'o
3. travnja u Ostrogonu. Poradi svoje uĉenosti pozvan je na razliĉna odliĉna
uĉiteljska mjesta, paĉe i u daleku Ameriku. God. 1818. nalazimo ga kao ravnatelja i
prvoga profesora u srpskom filološko-filozofskom seminaru u Srijemu, kamo ga
pozva mitropolit Stratimirović, koje mjesto god. 1821. zamijeni s uĉiteljskim
mjestom u Poţunu. Ovdje ne ustraja dugo. Već god. 1824. ode u Beĉ i prijeĊe s
evangeliĉke vjere na katoliĉku. Pod zaštitom biskupa Rudnaja djelovao je kasnije
opet na školskom i knjiţevnom polju vrlo plodno i uspješno.― (A. Cuvaj, Gradja za
povijest školstva, sv. II, Zagreb 1910, 562, prema Wurzbach: Biograph. Lexikon.
Wien, 1874. Knj. 27, 262).
Карло Руми и Павел Магда били су последњи директори странци у
карловачкој гимназији. У Новосадској гимназији директор странац био је
само Павел Јосиг Шафарик, такође Словак.
153
Пре доласка у Карловце био је професор у евангелистичким лицејима у
Кежмарку, затим у Тешену (у Шлезији) у Иглави, Левочу и Шопроњу.
154
Први директор Карловачке гимназије.
155
1. Објашњење фигура и ћириличких натписа на кеси мађарског краља
св. Стевана. Белешка. Превео Георгије Магарашевић. ЛМС 7 (1826), 179-182.
2. Брада. Кратка посмотренија и Апологија о бради. Чланак. Превео
Атанасије Николић, ЛМС 24 (1831), 106-110.
3. О достоинству и усладама школског званија. Чланак. ЛМС 48 (1839), 125137.
Објавио је и некролог митрополиту Стратимировићу у Сербским
новинама и у Gemeinnützige Blätter (1836).
151
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н.пр. зашто се зове Херцеговина (но чини ми се то ће быти као князъ и
кньига), како су се Мажири крстили и.т.д. видећете кад се напечата. Пише да
га Хаџићъ и Храниславъ уче Србски, а онъ ньи Грчки, каже да е Митрополит
народный поета, Храниславъ odendichter, и да ће скоро издати свое оде, а
Хаџићъ Анакреонтикъ; опоминѣ и за васъ да сте odendichter, но да васъ јошт'
нiе видьео: него гледайте те <сe> познайте с нъимъ, ако и ніе као Волній.― 156
Мушицки по свој прилици није много отезао да се упозна са Румијем, јер у
једном од следећих писама извештава Вука: „Кодъ Румiа 'самъ быо. 'Ромъ е
на єдну ногу. Ученъ е

страшно, има тiтула - као членъ премноги'

содружества - као Россiйски Генерали Ордена. Ал' за чудо ћути човекъ. Онъ
е подобанъ звону, кое само онда звони, кад' 'га човекъ дирне.―157
Вук је касније вероватно боље упознао Румија, јер се у писму Копитару
од 17/29. маја 1819. године питао да ли је Руми написао „једну лијепу
рецензију о Српском рјечнику"158. Јернеј Копитар је наиме веома ценио
Румија, чак му је предлагао да преведе, на пример, Вукову граматику на
немачки. Руми ће то сам рећи Георгију Магарашевићу, који је са намером да
провери о томе писао Вуку159 и Мушицком160.
Руми је постао директор Карловачке гимназије 1816, када је почела са
радом и Новосадска гимназија. Као човек веома образован и учен, он је много

У додатку свом писму од 18/30. јануара 1817. године (Преписка I 406).
Мушицки Вуку 6/18. фебруара 1817. (Преписка I 411). Ретко су се виђали,
јер Мушицки 16/28. фебруара 1820. пише Вуку да су се он и Руми срели само
три пута (Преписка I 747).
158
Преписка I 670.
159
Почетком марта 1820. Магарашевић пише Вуку о томе и пита га да ли је то
истина: „Како е по Карловцима, питате? Ништа не могу вам о том писати, ер
ништа незнам. Румый е ономад код мене быо, па каже да муе Г. Копытар
писао, да Вукову Грамматіку на немецки преведе, и да се за Verlegera
нестара.― (Преписка I 777) Магарашевић се и касније интересовао за Румија,
да ли је нашао службу и сл.
160
Првог/тринаестог марта 1820. Мушицки јавља Вуку: „Юуче ми пише
Магарашевићъ, како му се 'валіо Румій да му є Г-динъ Копытаръ писао, да
Вашу Грамматіку преведе на немачкій. - Не знамъ, зна ли онъ Србски. - То бы
Г-динъ Копытаръ найболѣ учиніо.― (Преписка I 754)
156

157
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значио за углед Карловачке гимназије. Руми је „подучавао јавно и бесплатно у
VI разреду у логици, моралној философији, животињству, антропологији,
физиологији, астрономији, математичком и физикалном земљопису и
метеорологији, мјерству и старогрчком језику―161. Увео је 1817/8. године
наставу грчкoг језикa и лично држао часове (он у другом хуманистичком
раѕреду, док је професор Петар живковић предавао у првом).
Бавио се филологијом, историјом и природним наукама. У том смислу
је желео да настави Волнијев рад, да Карловачка гимназија напредује и,
уопште, својски се трудио да настави успешан рад својих претходника.
Спроводио је намеру
(1818/9.); завео

Патроната да се подигну критеријуми оцењивања

је вођење протокола и уопште се трудио да Карловачка

гимназија напредује162.
Карло Руми је, међутим, примењивао доста оштре методе, па је такав
„сурови, жестоки и просвећеном мужу ни мало сходни карактер― изазивао
отпор и неприлике зато што је вређао и поступао непедагошки: масовно је
кажњавао ученике, и то шибањем. Карловчани су поднели жалбу Патронату
против Румија, „човека опака―, а појавио се и један ученички пасквил против
њега на латинском језику163.

Pasquilus

1
O te! Vir praeclare,
Volny celebrare,
Volo et eferre,
Inter sanctos ferre.

5
Non enim nunc Rumy
Prout olim Volny
Aut Logicam dat
Aut Ethicam explicat
Sed tantum adumbrat
Et in Labyrinthum migrat.

Цувај (1910), 561.
Док је он био директор, Карловачку гимназију су посетили цар и царица
(17. 10. 1817) и били су веома задовољни његовим радом.
163
Др Мита Костић: Један латински пасквил карловачких гимназиста из г.
1817 против директора Румија, Гласник историског друштва у Новом Саду,
књ. X (1937), 348-350. Руми је сматрао да га је написао неки истерани ученик.
161
162
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2
Quia Rumy summis
Titulis elatus
Non est dignus
Portare hoc decus.
3

6
Neque ita Rumy
Quemadmodum Volny
Aut bonos mores
Aut animi vires
Iuventutem docet.

Ecce qui munere
Directoris vere
Volny iam discessit
Sed dein accessit
Rumy titulatus
Et chaos maximus.

7
Sed iuvenes vexat
Et animos retordat
Ingenia debilitat
Et monstrua creat,
Quae eum revocant.

4
Pro summo moerore
Iuventute dolore
Flebili scholarum
Damno politorum
Et Volny discessit
Et Rumy accessit.

8
Oh! ubi nunc Volny
Pater iuventutis
Oh! ubi nunc Volny
Decus Gymnasii
Ubi nunc exstinctus
Rumor Carlovicii!

То је сасвим засенило сав његов труд који је уложио да Карловачка
гимназија сачува углед који је стекла за протекло време. А када је отишао,
отишао је највише због мале плате. Ни седам година касније Карло Руми није
заборавио Карловачку гимназију, хвалио је Волнијев наставни план и
програме. Штавише, премда се својевремено завадио са многима у
Карловцима, желео је да се врати у Карловце. Када је Мушицки тражио
секретара, тешко му је било наћи правог. Није хтео, наиме, католика, а није
могао наћи Србина који би умео да ради све што му је било потребно. „Руми
ми се нудiо, ал' не ћу ни нѣга, кое као покатолившегасе, кое сбогъ
џандрльивогъ характера.― 164
Руми је за себе иначе говорио да је немачки књижевник, а мађарски
патриота. У гимназијској библиотеци налазило се његово дело Tropologia et

164

Преписка III 849.
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Schematologia practica seu exemplaris, quam instar hetoricae exemplaris edidit
Georgius Carolus Rumy, Pragae 1819.

*
Павел Магда је остао свега три године у Карловачкој гимназији (18211824), али је за разлику од Румија био толико омиљен да је примао шест
месеци после одласка директорску плату и још 250 форинти преко тога као
награду. Оваква благонаклоност и подршка Патроната и куратора показује да
се и те како трудио да сачува углед Карловачке гимназије и да је то радио на
најбољи начин спроводећи Волнијев план. Морао је напустити Карловце по
наредби власти зато што је у уџбенику географије навео да су природна
богатства Угарске довољна да буде самостална, а плату и вишак је добијао као
помоћ да нађе себи ново намештење.

*
Чињеница да су прва четири директора Карловачке гимназије били
странци није нимало сметала Патронату да се определи за њих. Ни то што
ниједан од њих није знао српски језик, није представљало препреку, јер је
наставни језик био латински и немачки (само је Руми учио српски, кад је
дошао у Карловце). Патронату је било важније да у гимназији предају врсни
професори и добри стручњаци; осим ових једини је услов био да нису
католици.
Евангелици су били прихватљиви за православне, чак и кад су били
промађарски оријентисани као Руми и Магда. Сметали су, међутим, властима,
тако да је једноставно било забрањено евангелицима да предају у
православној гимназији.

12.3.

Јаков Герчић, први Србин директор Карловачке гимназије (од 1825),

кога помињем зато што је променио наставни план, наставио је руковођење
Гимназијом сходно дотадашњој пракси да је једино важно образовање које се
заснива на подражавању класичних аутора, па је у складу са таквим
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схватањем повећао број часова латинског језика на рачун наставе природних
наука. То наравно не значи да није био добар професор (предавао је по
потреби аритметику на латинском), напротив, али је промена „Волнијевог
плана― ипак у једном тренутку уназадила Карловачку гимназију, особито што
је била запостављена још једна Волнијева иновација: учење са разумевањем и
активним суделовањем ученика и рад са очигледним средствима.

12.4.

Григорије Лазић је дошао фебруара 1820. у Карловачку гимназију и

одмах почео да предаје у вишим разредима, са директором Румијем, иако је
било уобичајено да новодошли професор почне у нижим разредима. То значи
да је Патронат проценио да он својим квалитетима то заслужује. Он је први из
три генерације Лазића, који су сваки на свој начин допринели својој школи и
обележили време у којем су радили. Григорије Лазић је забележио како га је
Волни љубазно примио 1809. године, када се уписао у гимназију. Вероватно
се тада и заинтересовао за природне науке, особито за ботанику, поготово што
га је у томе митрополит Стеван Стратимировић подржавао. Касније га је
Волни подстицао да настави студије, што је Лазић и остварио уз велика
одрицања. Григорије Лазић је већ 1822. објавио Кратко руководство къ
фυзіки, написано за потребе школе. Да ли је реч о самосталном делу или о
преради немачког приручника који је Лазић користио, од тог питања важнији
је Лазићев напор да употреби народне изразе. И други његов уџбеник Проста
наравна істория (1836) краси леп српски језик, без обзира на примесе
славеносербског, а особито народни називи биљака и животиња. Да је Вук
могао користити ове његове уџбенике, па и његов речник, односно термине
природних наука за друго издање свог Рјечника може посведочити и његово
тражење ових Лазићевих уџбеника. Григорије Лазић је веома поштовао Вука
и замало је изгубио посао у гимназији када је хтео да пољуби Вука у руку,
што је веома разљутило митрополита Стевана Стратимировића. Веома
заинтересован за ботанику објавио је и Index vegetabilium, sua sponte circa
Carlovitium crescentium, conscriptus a Gregorio Lazics, humaniorum professore,
centuria prima. Budae, 1833. На основу овог рада примљен је исте године за
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члана ботаничког друштва у Регенсбургу. Волни је и после свог одласка из
Карловаца остао Лазићев пријатељ и дописивао се с њим шаљући му новости
у вези с науком коју су обојица волели и њоме се бавили.
Лазић се бавио и лексикографским радом. Његов је Рѣчникъ србсконѣмачко-латинскій штампало Дружтво србске словесности у Београду тек
1849, седам година после његове смрти. Мали део овог Речника објављен је у
Летопису као дело анонимног аутора165. Ово би био први српско-латински
речник (уз Исаиловићев Латинско-српски речник).
Григорије Лазић бавио се и превођењем са латинског. Он је први превео
у целини два Цицеронова философска дела: Діалог Цицероновъ о
Прiятельству и Кньига о Дужностима. Обе су књиге штампане у Београду.
Прву књигу одобрио је цензор Димитрије Исаиловић, такође бивши професор
Карловачке гимназије.
Преводилац је књигу посветио београдском архиепископу и српском
митрополиту Петру Јовановићу, како каже „свомъ искренномъ пріятелю, и
бывшемъ звания професорскогъ присномъ содругу―. Били су у Карловачкој
гимназији заједно све време док није Павле Јовановић (касније Петар), после
готово девет година прешао у Београд. Посветивши превод баш овог дијалога
колеги и пријатељу Григорије Лазић је изабрао најлепши могући начин да се
одужи за пријатељство.
Ни за један превод не наводи издање оригинала (за други превод једино
каже да је превод са латинског на српски). Језик оба превода осетно се
разликује од језика његове Просте наравне историје. Док је ова писана
чистим и јасним народним језиком, дотле је Григорије Лазић Цицерона
преводио народним језиком с осетним утицајима славеносербског. То се може
објаснити

самом

материјом

Цицеронових

дела

која

су

захтевала

терминологију коју народни језик није имао, али и потребом да се употреби
другачији, висок, стил у складу с правилима реторике. Чињеница да је морао
користити поједине речи тог „ученог― језика изазивала је употребу
165

ЛМС 21 (1830), 41-49.
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„славенских― форми и онда кад постоје српске ради доследности у језику
превода, а било је могуће и ширење њиховог значењског простора, зависно од
тога колико се преводилац свесно опредељивао за одређен (свој) језички
идиом (израз). Ипак, превод је течан и јасан, језик је леп, мисао тече логичким
редом, а преводилац је свакако неговао свој израз, особито у Књизи о
дужностима. Ортографија је углавном усклађена са ондашњим правилима
употребе грађанске ћирилице. Страна, грчка и латинска имена су писана
„етимолошки―, а изговор је углавном традиционалан (осим појединих имена,
нпр. Лукилије). У првом преводу на крају се налазе тумачења неколиких
имена, која се налазе у спису, док у другом постоји само једна мала белешка.
Лазић је био свестран човек и он је ту своју свестраност остварио на
најбољи могући начин, и као професор и као писац уџбеника, као лексикограф
и преводилац. Григорије Лазић је један од оних наших културних посленика,
који је у много чему утирао пут другима, а чије дело нема место које
заслужује.

12.5.

Василије Лукић је почео да предаје 1816. године у првом разреду у

Карловачкој гимназији, касније (од 1825) у четвртом разреду, а од 1842/3. у
вишим разредима, и то природне науке (Јаков Герчић је радије предавао
стилистику, реторику и др. – таква је подела, како сам већ рекла, била
уобичајена у вишим разредима обе гимназије). Када је 1847. заведен нов
наставни систем (прелазни, о којем ћу нешто рећи), Василије Лукић је
предавао по неки предмет у сваком од шест разреда: латинску граматику у
првом, другом и трећем; аритметику у четвртом; алгебру и антропологију у
петом; геометрију и логику у шестом разреду. После школске реформе 1849.
предавао је и даље седам различитих предмета (алгебру, физику, психологију,
антропологију у петом; геометрију, астрономију, логику у шестом разреду);
само математику (1851/2) и математику и немачки у години када је умро.
Све су ове науке побројане зато што их је Василије Лукић предавао на
латинском језику и могу послужити као пример у којој мери су латински језик
знали и професори и ученици, особито ученици, који су били способни да све
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те предмете прате на латинском, а остале на немачком или мађарском језику.
То је време када се српски језик тек уводи, прво као помоћни предмет уз
мађарски и друге стране језике (1843), а тек 1847. као редовни предмет. Било
је дозвољено да се поједини предмети држе на српском језику, нпр.
национална историја, односно историја Срба у Угарској. Треба нагласити и то
да је био обавезан „славенски― језик који се учио на „славенском,― тако да је
учење мађарског и српског језика заиста додатно оптеретило ученике и могло
у извесној мери утицати негативно на учење других предмета. Нешто пре
велике реформе, уведена је 1846/7. у Новосадској гимназији настава по
„Fachsystem―-у. Без обзира какви су били резултати ове промене, она је у
извесном смислу била прелаз ка предметној настави. Најважнија је промена
што више није било разредне наставе. Професор више није био професор
једног разреда, него постаје професор целе гимназије. Већина професора и
даље предаје готово све предмете или сродну групу предмета, са једним
предметом као изузетком, и то по разредима, тако да готово сви професори
предају у сваком од разреда. За ученике је додатни проблем представљао број
језика, јер није био обавезан један, школски, језик: у Карловачкој гимназији је
њен директор Јаков Герчић на латинском предавао (1847/8) аритметику (у
првом, другом, трећем), реторику, са тумачењем аутора (у петом), и поетику,
са тумачењем аутора (у шестом); следеће (1849-51) године реторику, са
тумачењем аутора, римске старине и светску историју (у петом); поетику, са
тумачењем аутора, етику и светску историју (у шестом). Тома Војновић, на
немачком, 1847/8. географију (у првом и другом), природне науке (у трећем и
четвртом), римске старине (у петом), митологију (у шестом); 1849-51.
латинску граматику са читањем аутора (од првог до четвртог). Григорије
Јовановић, на српском, 1847/8. славенску граматику, са тумачењем аутора, на
славенском језику (од првог до четвртог), српску граматику, са тумачењем
аутора, на српском језику (у петом и шестом); 1849-51. немачки језик (од
првог до четвртог), природне науке (од другог до четвртог).
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12.6.

У Новосадској гимназији је 1846/7, када је уведен фахсистем, на

латинском Нестор Исаковић предавао латински језик, са тумачењем аутора
(од првог до четвртог), алгебру (у петом) и геометрију (у шестом); Игњат
Јовановић на немачком географију (у првом и другом), природопис (у трећем
и четвртом), грчке старине (у петом) и римске старине (у шестом). Димитрије
Јанковић немачки језик, са тумачењем аутора (од првог до четвртог) и физику
(у петом и шестом). Василије Лукић, на латинском, 1847/8. латинску
граматику, са тумачењем аутора (у првом, другом, трећем), аритметику (у
четвртом), алгебру и антропологију (у петом), геометрију и логику (у
шестом); 1849-51. алгебру, физику, психологију и антропологију (у петом),
геометрију, астрономију и логику (у шестом).

12.7.

После реформе 1849. сваки професор је предавао оне предмете за које

је положио професорски испит. Стручна спрема је била различита
(филозофија, богословија, права, медицина). Класични језици, заједно са
српским и немачким или мађарским имају и даље највећи фонд часова. Тако,
на пример, у Карловачкој гимназији, филологија (класична, заједно са
српском и немачком) износила је око три петине укупног фонда часова у
односу на природне науке. Ваља напоменути да су српски и немачки имали
укупно мање часова него латински језик (српски језик се учио у нижим, а
црквено-словенски у вишим разредима гимназије). У Новосадској гимназији
је нешто другачији однос броја часова унутар разних филологија (због
мађарског). У шк. 1851/2. Карловачка гимназија је имала шест разреда, а
седам професора. Патронат је настојао да створи услове како би се применио
Организациони нацрт. Седми разред је отворен шк. 1852/3, а осми, чиме
Карловачка гимназија постаје потпуна, шк. 1853/4. године. Тада практично
престаје да важи наставни план план и програм из 1798. године.
Поменућу још двојицу професора карловачке гимназије, Димитрија
Петровића, који се може сматрати првим професором природних наука и
математике који се за то спремао и Теофила Димића, који је и за нас филологе
интересантан.
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12.8.

Димитрије Петровић (рођен 1828) завршио је пет разреда гимназије у

Новом Саду, шести разред и прву годину филозофије, односно пропедеутике
за универзитет у Пешти и другу годину у Пожуну; учио на политехници у
Прагу природне науке, запослио се у Карловачкој гимназији (1852) и најзад
положио професорски испит (ригорозум је одређивао ко може шта и у којем
разреду предавати). Предавао је физику (трећи, четврти и шести разред) и
природне науке (трећи, пети, седми и осми разред) – укупно 17 часова.
Издејствовао је од Патроната дозволу да бесплатно ради са ученицима
гимнастику (почео је 21. априла 1854, 42 Програма КГ за 1853/4. - нико то
није наставио после његове смрти). Бавио се ботаником, са жељом да сачува
углед карловачке гимназије. Интересовале су га барске биљке, а оно што је
сачувано указује на познаваоца. Намеравао је да са Теофилом Димићем оснује
зоолошку збирку. Смрт (1856) прекинула је његов рад.

12.9.

Теофил Димић је предавао, као суплент, у Карловачкој гимназији од

1853, и то: природне науке и математику (први и други разред), немачки
(трећи и четврти разред) – укупно 16 часова. Када је о трошку гимназијских
фондова био на стручном усавршавању због увођења нових програма (са
Стеваном Лазићем и Павлом Кречаревићем) у Бечу, искористио је прилику да
добије готово 300 осушених биљака од директора Ботаничког врта, а научио
је и да испуњава животиње (од директора Царског краљевског зоолошког
музеја). То га је подстакло да направи збирку о чему пише у Програму за
1856. годину. Истакао је потребу да се користе народни називи, „јер је наш
народ универзални лекар: он не само да сваку биљку познаје него је још
свашта, што га окружава, тако лепо и вешто назвао, да га ни Лине ни Кивје,
нити други који природописац поправити може―. Године 1858. отишао је у
Митровицу за директора народних школа.
12.10. Новосадска гимназија отворена је после Буне тек 1852. и то као
четвороразредна нижа гимназија, приватна и без права јавности. Главни
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проблем су била средства. Ипак, упркос тешкоћама Новосадска гимназија је
пре Карловачке постала потпуна осморазредна и добила право јавности
(матура – 1867). План и програми су углавном исти као у Карловачкој (на то је
обавезивало писмо оснивача Саве Вуковића). Неки професори су веома
кратко предавали природне науке, а још се ређе дешавало, особито у систему
предметне наставе, да класичне језике предају професори природних наука,
као, на пример, Јосиф Поповић (родом из Ирига), који је примљен 1867. за
професора природних наука у Новосадској гимназији, а предавао је латински
језик прве две године свога службовања, поред српског и немачког језика и
природних наука, односно математике. После је предавао само математику и
природопис. Стеван Илић је постао професор Новосадске гимназије 1853.
године. Предавао је математику, немачки језик, природне науке, латински
језик. Умро је 1859. године.
Када би се десило да нема довољно професора, у помоћ су притицали
свештеници. Свршени богослови су често најпре провели неко време као
професори, обично пре него што би добили свештеничку службу. Тако је
протођакон Теофан Живковић (предавао у Карловачкој гимназији српски и
црквенославенски језик, природне науке и физику).
*

На крају се може закључити да су само свестрано образовани
професори могли предавати тако разнородне предмете у школама вишег ранга
какве су биле гимназије у Војводини до Буне 1848. и реформе 1849. године.
Свакако треба имати у виду тадашње потребе које се разликују од оних у
другој половини 19. века. Образовни модели се односе и на ученике
(студенте) и на наставнике (професоре): наиме, циљеви и задаци образовног
процеса дефинишу профил наставника. И на крају, извесно је да су две наше
најстарије гимназије биле најбитније за (укупни) потоњи образовни систем
код Срба.
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13.

АТАНАСИЈЕ НИКОЛИЋ
Атанасије Николић је оним што је урадио значајно обележио српску

културу 19. века, иако се стиче утисак да није добио оно место у њој које му
припада. Ипак, пре десетак година објављена је његова Аутобиографија166,
поред двадесетак прилога; радови који се истичу баве се углавном театром и
уџбеницима167 А. Николића, као и његовом школом цртања168.
Школовање Атанасија Николића, па и цео његов живот, одраз је свега
онога са чиме су се Срби суочавали у 19. веку. Али, све је то истовремено и
пут којим су и они који су живели и стварали у Војводини као и они у Србији,
ишли напред, споро али неумитно. Све оно што је, наиме, Атанасије Николић
прво научио, а онда и урадио у Војводини, имало је далекосежни значај када
је, касније, прешао у Србију.
Атанасије Николић (1803-1882), рођен у селу Брестовцу близу
Сомбора, завршио је основну школу у Сомбору, где му је учитељ био Павле
Платон Атанацковић, тада поставши ђакон. „Добро памтим, да су ме учитељи
у првом и другом разреду пазили, што сам био најотличнији ученик.―169

Николић, А. (2002), Биографија верно својом руком написана, Библиотека
Флогистон ; књ. 3, Београд : Српско друштво за историју науке : Савезни
завод за интелектуалну својину, 175.
167
У зборнику радова Природне и математичке науке у Срба у 18. и у првој
половини 19. века. Зборник радова научног скупа, Нови Сад, 26-27. јуни
1995.- Нови Сад. 1995. објављена су три прилога, од којих се два баве
његовим уџбеницима (Елементарна геометрија и Алгебра), а трећи
представља део из његове Аутобиографије, где говори о тим својим
уџбеницима математике.
168
В. Стефановић, М. (2004), Атанасије Николић као репрезент културне
историје. У: Гласнику Народне библиотеке Србије. Год. 6, бр. 1 (2004), 107112.
169
Атанасије Николић: Аутобиографија.- Архив САНУ, бр. 7386 (кут. LVI),
2; у даљем тексту: Аутобиографија и број стране.
166
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Чињеница да је био одличан ученик у основној школи, помогла му је
да се са десет година упише у први разред Карловачке гимназије, иако су
околности биле веома тешке: „Добро памтим, да ме је мати 1813. године, баш
у време страдања Србског у Карловце довела, и још се сећам онога јадног
изгледа, како множина пребегши пострадавши Срба без крова под зима
стењаше. Но и ова сиротиња, која у Карловци по свима механама и шупама
лежаше, не би у стању да заплаши моју матер и да одустане од своје намере. И
данас се дивим њеном настајавању и труду око тога да ме намести у
Карловци.―170. Одмах се суочио са тешкоћама, које је пребродио, како сам
каже, уз подршку директора Волнија171: „Коме је познато, да се онда у првом
гимназијалном разреду сви предмети на немачком језику предаваху и да је
Професор у школи диктирао обшту хисторију, земљопис и антропологију, тај
ће лако себи представити моје грдне муке, које сам ја, непреправан из
Псалтира овамо дошавши, имати морао. И опет преко свега тога, ако не и баш
са добрим успехом свршим овај разред. Ова мука продужаваше се и у другом
разреду, али већ са неком олакшицом. Директор Гимназије беше Волни, и он
увиђаше моје муке, али ме мудрим саветом ободраваше. Великим напрезањем
свршим и други разред.―172 У Карловцима је завршио пет разреда, а шести
разред у Новосадској гимназији173. Тада се у Новом Саду заинтересовао за
математику и „земљемерије―: „Ја сам у Карловци учио нешто цртати и на то
Аутобиографија, 3
На путу у Србију јуна 1839. посетио је Волнијеву удовицу: „Она се са
сузним очима радоваше да сам јој ту почест учинио; а још се више радоваше
што могаше са мном Србски да говори. Овде се вадила стипса, а покојни
Волни био је добар минералог, па је овде као директор био, и ту умро, а
удовица му доби пензију, па је ту остала живити.― (Аутобиографија, 37)
172
Аутобиографија, 3-4.
173
Иако је, како је већ речено, тежиште школовања било на хуманистичким
предметима, међу којима је прво место заузимао латински језик, у
Карловачкој гимназији је однос хуманистичких и природних наука био
уравнотеженији (особито је био цењен већ помињан Волнијев план који је
укључивао већи број предмета и часова природних наука), а ученици су
излазили далеко спремнији него из других, државних гимназија у
Хабзбуршкој монархији. Новосадска гимназија је била саображена
Карловачкој. Тако је званично било одлучено у почетку, када је оснивана
Новосадска гимназија, а тако је било углавном и касније, бар до реформе
1849. године.
170
171
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сам имао велику наклоност. Већ сам и топографичне карте могао прилично
цртати. Господин Игњатовић имао је доброту свој рад мени показивати и
објасњавати га, видећи у мене љубопитна, и тиме побуди у мени вољу на ову
радњу па и на Геометрију. Од овога времена осети' ја чезњу за Математиком и
за Земљемеријем. И чињаше ми се кад би умео земљу мерити и карте
сачињавати, да би био најсрећнији човек на свету. Ево примера, како прилика
породи тежњу и правац младоме човеку.―174 Филозофију је завршио с
одличним успехом у Ђуру, где је слушао омиљене предмете, математику и
физику. О томе каже: „Будући сам у Карловачкој и Новосадској гимназији
учио Алгебру и елементарну Геометрију, па ако и нисам добро све схватио,
ипак сам брзо показао моме професору Математике бенедиктинеру Адалберту
Брешћенски да имам неке појмове у математици, и он ме с тога много
отликоваше. Или што се у Мађарској по гимназијама ваобште хрђаво
предаваше рачуница, или што Мађари слабо имају наклоности на ову науку,
моји саученици слабо напредоваху у Математици, а ја веома добро тако, да ме
је професор често и при предавању употребљавао ради објасњења. Једно по
томе, а друго зар и зато што сам лако успјевао, мени се ова наука омили, да
сам из ње и прве и друге године међу првима отличним слушаоцима био.
После математике најмилија ми беше физика.―175 Похађао је тамо и школу
цртања. Будући да су му на памети били математика и земљемерије, отишао је
у Беч где је био примљен у Артиљеријску школу, „где се најбоље математичке
науке предају―176. И ту је постигао одличан успех, али то није било довољно
да напредује у каријери за коју „без рата нема напредка―177, па је одлучио да
се демобилише. Са то намером решио је да отвори приватну школу цртања
(schola graphidis) у Новом Саду у жељи да постане „јавни учитељ―178.
Патронат и суграђани Срби, ценећи његов труд, желели су да му помогну да
Аутобиографија, 6.
Аутобиографија, 10.
176
Аутобиографија, 11.
177
Аутобиографија, 13.
178
―Отпуст" је добио тек јануара 1827, али је и то био велики успех, јер
власти једноставно нису дозвољавале да се човек демобилише ако нема
сталан посао (Аутобиографија, 13-16).
174
175
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опстане у Новом Саду те су 1824. прихватили да на општу корист оснује такву
школу179, са 50-60 ђака. Католичка општина се, међутим, трудила да
онемогући оснивање цртачке школе за занатлије и напослетку ју је забранила.
У међувремену се издржавао тако што је предавао цртање градова, пејзажа,
ликова и цвећа у Новосадској гимназији (1825. и 1826). Покушај оснивања
(приватне) цртачке школе дефинитивно је пропао током 1827/8, а ни од
позоришта није могао да живи.
А. Николић је, наиме, да би повећао школски фонд, организовао
позоришне представе180. То је било добро примљено, „јер Србске позоришне
представе бијаху веома редка појавлења―181. После представе Зао отац и
неваљао син играна је и «ужасно-жалостна игра» Смрт цара Уроша Стефана
Стефановића, коју је написао са непуних двадесет година (тачан наслов је
Смрт Уроша Петог последњег цара српског). Према Атанасију Николићу та
је представа изведена ујесен 1824, а он сам је играо Вукашина182. Следеће
године, 1825, поставио је још неке представе, између осталих и своју по
Доситеју састављену Алписку пастирку183. Те су представе изазвале
интересовање и постигле велики успех. Све је то било у циљу оснивања јавне
школе цртања, док је Атанасије Николић имао и своје личне разлоге184.

Школа цртања је била неопходна за поједине занате: зидарски, клесарски,
столарски, браварски, златарски, казанџијски, лончарски и др. и била би
везана за реалну школу која је представљала четврти разред основне школе за
ученике који не би настављали школовање у гимназији. Разред се могао
похађати и дуже од годину дана, што је било пожељно како би ученици боље
савладали градиво. Иако је била обавезна, такве школе није, по свој прилици,
било у Новом Саду пре свега због недостатка средстава за издржавање
(средства су се могла обезбедити искључиво добровољним прилозима, што је
било недовољно).
180
Основао је и прво дилетантско позориште у Новом Саду а његови ће се
комади играти касније и у Београду, што помиње Ј. Скерлић: „новосадска
дружина која је 1840 и 1841 прелазила у Београд играла је комаде Јована Ст.
Поповића и Атанасија Николића.― Скерлић Ј.(1925) Омладина и њена
књижевност, Београд: Напредак, 305. Прво је гостовала у Крагујевцу (1840),
а онда са доласком Стерије и у Београду.
181
Аутобиографија, 13.
182
Аутобиографија, 13.
183
То је заправо Мармонтелова поучна повест.
184
Аутобиографија, 19.
179
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Најзад, пошто је 1829. положио испит за геометра у Пешти и диплому
публиковао, како се то тада говорило, у Новом Саду и у Сомбору, Атанасије
Николић о томе каже: „Тако ме натера злоба да постанем Инџиниром, а да те
није било, може бити да би остао до века учитељем цртања! ―185 Морао је
положити одређене испите на латинском, нпр. тригонометрију и „хидраулику
и хидротехнију―. Знао је немачки, латински, мађарски186, а разумевао је нешто
мало и „влашки―. А. Николић говори сасвим сумарно о овом периоду свог
живота набрајајући „дела као безплатног Инџинира Бачке вармеђе― (18311837) док рад у Новосадској гимназији уопште није поменуо. У периоду од
1829. па до 1831, а можда и касније, научио је све вештине у практичном
мерењу, које ни у Бечу није видео. Године 1831. објавио је два превода с
немачког187 у Летопису Матице српске, затим Примѣчан ія (о правопису) и
једну народну приповетку.
Предавао је, као замена, непуну школску годину у првом граматичком
разреду Новосадске гимназије, што значи да је држао све предмете: латински,
немачки, природну и општу историју, географију, аритметику, мађарски и
веронауку (од 15. априла 1832).
У то време је био у вези са Вуком Караџићем (чији је син учио 1831/2.
цртање код Атанасија Николића), а сачувано је писмо (8. августа 1836) у коме
разочаран и „у невольи без леба свакидашњега―188 моли Вука189 за помоћ и
препоруку да нађе намештење јер већ четири године ради као „земљемер без
плате― и то у Русији, привремено или заувек. Када је наиме, напустио
гимназију, почео је да ради у струци, као „земљемер―, бесплатно, надајући се
да ће, стручан и вредан, какав је био, без протекције, добити редовни посао у

Аутобиографија, 19.
Сабрана дела Вука Караџића. Књ. 24. Преписка. V (1833-1836).- Београд.
Просвета. 1989. 703.
187
Од којих је један превод Румијеве Апологије браде (с малим коментаром).
188
Преписка V, 701-703.
189
Вук је, поред свих својих послова, успевао да нешто учини за оне који би
га молили, водећи рачуна о интересима Србије. Помогао је, нпр., Димитрију
Исаиловићу и др Јовану Стејићу да пређу у Србију.
185
186
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Бачкој Вармеђи („прилике имати вештине и знања своја показати―190). Пошто
су се његове наде изјаловиле, јер је 1837. поново постављен за „земљемера―
без плате, огорчен, „са презрењем остави вармеђу― и постане управник добара
племића Петра Чарнојевића.
Следеће, 1838. године, позове га Димитрије Исаиловић, на препоруку
нарочито Јована Хаџића, јер је способан да „с поуздањем на Србском језику први пут - ту науку, тј. математику, предавати―191. Није он био једини, што је
добро познато, професор Карловачке или Новосадске гимназије који је дошао
у Србију192, пресудно доприносећи њеном развитку. Позив Димитрија
Исаиловића изазвао је у њему, како каже, „борбу―, да ли „у Србију ићи и
милом роду свом служити, на што ме је од давна унутрашња жеља вукла, или
у Мункач ићи и по наклоностима тако омиљене ми инџинирске службе
примити се, или овде остати као пуномоћник Г. Чарнојевића, и његовим
добрима управљати, која су онда била знаменита.―193 .
Стицајем околности Атанасије Николић је прешао са породицом у
Србију тек јуна 1839. године, напустивши Мункач и „омиљену инџинирску
струку―194. На путу у Србију јуна 1839. посетио је Волнијеву удовицу: „Она се
са сузним очима радоваше да сам јој ту почест учинио; а још се више
радоваше што могаше са мном Србски да говори. Овде се вадила стипса, а
покојни Волни био је добар минералог, па је овде као директор био, и ту умро,
а удовица му доби пензију, па је ту остала живити.―195
Димитрије Исаиловић га је замолио да набави и инструменте који су
неопходни за наставу математике и физике. Поред проблема које је наметала
овако крупна одлука, Атанасија Николића је мучило и то како ће предавати
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Аутобиографија, 20.
Аутобиографија, 26.
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То су били Јован Савић алиас Иван Југовић, Павле Петар Јовановић,
Димитрије Исаиловић, Јаков Живановић из Карловачке гимназије. Из
Новосадске гимназије су били Атанасије Теодоровић, Атанасије Николић,
Јован Ђорђевић, Јован Туроман.
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Аутобиографија, 28.
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Исто.
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Аутобиографија, 37.
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математику на српском језику, јер му „треба техничке термине стварати―196.
Дошавши у Београд сазнао је да је Лицеј197 већ отворен и да математику држи
Коста(нтин) Бранковић, па је предложио да остане у Београду и састави
алгебру, која би била штампана до почетка нове школске године. Ту се суочио
са неколико проблема од којих му се учинио највећи тај што се у гимназији у
Србији није учио латински језик, те „да младеж слушајући Алгебру неће у
стању бити разумети уобичајене и у свима језицима примљене техничке
термине, и по томе да се морају ови на србски превести―198, односно да је
нужно да технички термини буду преведени на српски, јер ће их Срби учити.
Међутим, претерао је у посрбљивању и због тога се, како сам каже, љуто
кајао, јер је потпуно сметнуо с ума „основно правило да је за математику у
свима језицима усвојена латинска азбука, како би формуле математичне свима
вообште познате биле―199. Он јесте стављао у заграду латинске термине, али
ономе ко не зна језик ништа не значи, нпр. количество = quantitas, па
количество ненареченно = quantita abstracta и количество нареченно = quantita
concreta, итд., или достоинство, одн. степен (potentia, dignitas). Тај свој
поступак је прокоментарисао да „Тако пролази сваки, који слуша нестручне
људе! ―200.
У вези са научном терминологијом треба поменути, иако је то добро
познато, да су Стерија, он и Димитрије Исаиловић предложили оснивање
академије наука већ следеће године по Николићевом доласку у Србију, чији
ће он бити секретар, са циљем „усавршавања― језика, а под тим су
подразумевали пре свега стварање научне терминологије201. Књижевни рад је
тада схватан шире, јер је обухватао и дела која се у садашњој науци другачије

Аутобиографија, 34.
Био је први ректор Лицеја од 1839. до 1842, када је дошло до смене
династија на српском престолу и А. Николић прешао у полицијску службу.
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Аутобиографија, 39.
199
Аутобиографија, 40.
200
Исто.
201
Касније је уведен нов програм рада Дружтва србске словесности, који је
обухватао проучавање језика (речници, уџбеници, преводи класика итд),
ширење наука (опших и националних) и обавештења о најважнијим кутурним
догађајима (нове књиге, особито оне које су се тицале свих Словена).
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класификују. „Научна књижевност―, како је одређује Ј. Грчић својој Историји
српске књижевности (1903), обухватала је историографију, богословску и
проповедничку књижевност, науку о српском језику, класичну филологију,
лексикографију, „литерарну историју―, философију, педагогију, естетику,
„српску етнографију―, географију, геологију, зоологију, минералогију,
физику, хемију и астрономију, математику, правне, државне и политичке
науке, војну књижевност, археологију, „игијену―, „пољорадњу―. Научна
истраживања,

наиме,

претпостављају

ширу

основу,

припремљену

образовањем, приступачношћу литературе, постојањем научног апарата - тога
није било довољно или се тек стварало, у околностима некада сасвим
неповољним. Те неповољне околности нису биле само оличене у недовољним
материјалним могућностима, у борби за егзистенцијални опстанак и за
очување културне самобитности, него и у чињеници да чак ни сопствени језик
није био изграђен. У таквом светлу посматрани резултати уложеног труда
добијају сасвим нов значај. И најмањи допринос, ма како данас изгледао
маргиналан, уткан је у основу која је постала плодно тле, што је омогућило
нове научне тековине.
Атанасије Николић је имао 36 година када је дошао у Србију, пун
жеље да да све од себе, да примени своје велико знање, тако да су се
околности лепо стекле те су дошле до изражаја његове бројне и различите
способности. Он је неуморно радио и на просвећивању Срба и на
унапређивању Србије. Надам се да се може рећи да је он је ударио темеље
настави и учењу математике, ако су мерила уџбеници и методе. Не знам да ли
су сами математичари приговарали да математика како ју је предавао није
наука (како су потоњи класични филолози критиковали Јована Туромана), но
ваљда је сваки народ прошао мање-више истим путем, односно од нечега се
једном морало почети. Уосталом, какву је он Србију затекао 1839. године?
Треба се само сетити Вука Караџића који је горко приметио дошавши у
Карловачку гимназију (неке две деценије раније) да „има на свијету још више
наука осим нашега псалтира и часловца― и да више не значе ништа његове
речи „...ја не знам кад сам био неписмен―.
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Три године после доласка у Србију Атанасије Николић је постао
цензор књига и нешто касније, „Началник Одделења Полицајно-Економичког
при попечителству внутрењи дела―, иако се томе противио сматрајући да
може бити много кориснији као професор математике, због чега је најзад и
дошао у Србију. Тада се дао на уређивање економије, односно земљорадње и
сточарства и на просвећивање сељака (штампајући поучни „Искусни
земљоделац Чича Срећко― и „Чича Срећков лист за србске земљоделце―, као и
четири поучне књижице „Земљоделско газдинство― и држећи предавања из
пољопривреде), тако тумачећи оно „економички―. Радио је својски у свом
Министарству „необазирући се на то да се у Србији ревностан рад не
награђује―. Такође се морао бавити пословима војног, грађевинског и
поштанског одељења.
Атанасије Николић је, наиме, у Србији објавио највећи број својих
дела, и стручних и уметничких, али је вероватно најпознатији као оснивач
првог позоришта (Театер на ђумруку). Отворио га је Стеријином драмом
Смрт Стефана Дечанског, а после три дана приказао је своју драму
Краљевић Марко и Арапин. Био је и редитељ и глумац и сценограф... и тако је
заправо креирао позоришни репертоар поготово што су и остала позоришта
давала његове комаде. Драматизовао је као и други српски писци тога доба,
народне песме или догађаје из српске историје (драме и мелодраме, поред
поменутих, и Женидба цара Душана, Зидање Раванице, Зидање Скадра на
Бојани, Краљевић Марко и Вуча Генерал), писао је на такве теме и „моралноромантическу― прозу (Љуба Миланова) и поезију (Сербски славуј). Скупљао је
и народне приповетке (три збирке). По тада важећим моделима објављивао је
почев од 1827, разна поучно-популарна дела, на пример Буквица среће и
блаженства, Приче мудрих људи : за српску омладину, календар „Ружица― а
касније „Домовный и общеполезный народный календаръ― (1831-1854).
Сарађивао је у „Српским новинама―, „Србадији― итд. где је објављивао и
књижевне рецензије.
Између осталог, организовао је школу цртања (за гимназијалце пре
свега), затим „недељне школе―, па привремену инжињерску школу и касније
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пољопривредну школу. Атанасије Николић је у свом просветитељском раду
свакако примењивао знања стечена током властитог школовања, био је строг
и крут, што је и сам истицао као чињеницу (као ректор Лицеја 1839. завео је
строгу дисциплину, али и допунску наставу за слабе ученике), као што је,
будући инжињер, примењивао знања стечена у артиљеријској школи у Бечу.
Уопште, кад год је могао, заводио је ред где га није било, па је тако
између осталог уредио полицију (полиција је, на пример, градила пут, без
инжињера, под његовим надзором). Уредио је такође да и осуђеници раде и
привређују, а касније је направио са њима, „сељацима на углед примерну
економију―, добивши за то чак цео Топчидер. Све што треба, набавио је у
Аустрији (нпр. воћке, краве), удесио је да се укине забрана да Срби праве косе
(као да ће Срби косама напасти Аустрију!) итд. Био је у Немачкој,
Швајцарској и другде, како би видео примерне економије, а и како се са
осуђеницима ради.
Најзад, кад се ослободио полицијског посла, бавио се само
унапређивањем

економије,

па

је

у том

циљу предлагао

отварање

пољопривредне школе за осуђенике (у Топчидеру), што је и успео, а завео је
тамо и „опитно поље―. Залагао се за организовање пољопривредних сајмова,
трасирање (будуће) железничке пруге итд.
Његовом заслугом почело је уређивање Београда: направио је план и
испарцелисао Врачар, настојао је да се исуши и уреди Топчидер, својски је
радио на озелењивању и пошумљавању градских површина, итд.
А на крају је протеран из Србије тако да је 1860. годину провео у
Новом Саду. Вратио се у Србију већ следеће године и постао повереник кнеза
Михаила202. Политиком се, међутим, бавио и пре тога, мада је то схватао по
Био је поверљива личност кнеза Михаила и најближи Гарашанинов
сарадник. У том својству обављао је многе тајне и значајне мисије у Аустрији
и Турској а такође и у Русији (одакле је донео 1862. велику количину
пушака). Као полицајац (1842-1857) највише је учинио за Полицијски законик.
Био је и помоћник министра полиције (1857/8), због чега су га политички
противници прогнали (1858). По повратку (1860) иако у пензији, био је
најважнија личност Гарашаниновог тајног „Србског одбора― за националну
пропаганду (1862-1867), док није 1868. коначно уклоњен са српске политичке
сцене. Тада се потпуно предаје књижевном раду све до смрти 1882. године.
202
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свему судећи као средство да се унапреди држава, а не да се дочепа власти и
користи203. Тако бар изгледа када се чита његова Аутобиографија, а мислим
да му се може веровати имајући у виду шта је све урадио.

Има таквих примера у историји, на пример Питак, који је био и тиранин,
антички, који се разликовао од потоњих, и мудрац, Синесије из Кирене...
203
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14.

ХЕРМЕСОВА ПАЛЕСТРА И ГРЧКИ ЈЕЗИК КОД СРБА
Појам Хермесова палестра односи се на високо или, терминологијом

античких учитеља речено, „реторичко― образовање. Оно је, намењено елити,
трајало најмање три године, а често и дуже, заснивајући се на реторици, са
елементима филозофије и (често) медицине. Реч је наиме о грчком моделу
образовања, које је још пре више од два миленијума организовано као
тростепени циклус, јер су стари Хелени увидели да је образовање процес који
мора уважавати законитости одрастања или, како бисмо ми то данас рекли,
развојну психологију. Додаћу само то да је развој филологије у доба
хеленизма утицао и на формирање школа, које су као зачетник потоњих
школских система временом постале модел. Тај се модел мењао, мање или
више, али је опстао и најзад постао (европски) узор, заснивајући се на три
тачке ослонца – прво, два миленијума образовања књигом, друго, класична
настава у ширем смислу и треће, грчки модел образовања (ἐγθύθιηνο παηδεία),
док класична филологија у смислу образовног курикулума представља оквир
који омогућава не само разумевање тог процеса него и целовитост слике.
Принцип multum, non multa одувек је био брана површности, али је
истовремено значио опасност од оног што зовемо фах-идиотизмом. Aurea
mediocritas или златна средина била је идеал сваког образовања, које се од
почетка педагогије или пајдеје остваривало у пубертетском узрасту.
Срби су се са оваквим моделом образовања срели први пут у
Војводини под Хабзбурговцима204, у којој су се скрасили, после неколико
сеоба, од којих је највећа била она под Арсенијем III Чарнојевићем, поткрај
17. века. Арсеније III Чарнојевић је већ 1698. упутио молбу властима да
Војводина је у 18. и 19. веку била део Хабзбуршке монархије, касније
Аустро-Угарске (од 1867).
204
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одобре оснивање високе школе за Србе, али је то одбијено. Држава је
сматрала пожељним отварање српских основних школа за разлику од виших,
које је иначе, не само Србима, одобравала тешком муком. У борби за
отварање високе школе за Србе прошао је готово читав 18. век, па ће и
отварање српских гимназија (Карловачке 1791. и Новосадске 1810) бити
заправо изнуђено.
Српске школе, ниже, какве су биле дозвољене, отваране су по црквама
и манастирима, онако како се то радило у постојбини, јер је тамо било мало
образованих људи. Међутим, ситуација је у Војводини свакако била другачија
с обзиром да су Срби у новој држави били ближи Западу и његовој култури.
Осим тога, све је више било имућнијег српског грађанства, које је осећало
потребу за образовањем. Временом им се у тој тежњи прикључују и имућнији
сељаци. Прво су отваране тзв. мале школе, углавном вероисповедног типа.
Грци су отварали грчке школе (неке већ у 16. веку), у коју су примана и
српска деца, с обзиром да су учитељи често знали српски језик. Пошто су
латинске школе претходиле гимназијама као више школе, онда се карловачка
Латинска школа може сматрати првом вишом школом у којој се учио и грчки
језик. Та је школа радила од 1731. до 1737. године, када је умро митрополит
Вићентије Јовановић (в. 5.1). Има индиција, колико знам, да је грчка школа
наставила свој рад у Београду до 1739, када је завршен Аустријско-турски рат
(1737–1739).
У доба Павла Ненадовића, поред малих и славенско-граматичких
школа, радила је и псалтирска славенско-грчка школа, у којој се у вишим
разредима учило нешто грчке граматике. Ако је судити по „репортима―
магистра Георгија Спиде, школа је радила две године, 1755/56. и 1757/58. То
би билa иницијална учења грчког језика уопште, мада би по мени тако
требало схватити и учење грчког у обе српске гимназије у Војводини у првој
половини 19. века. Наиме, тада се у Карловачкој и, касније, у Новосадској
гимназији, грчки језик учио неформално, јер није био предвиђен школским
планом.
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Грчки језик је у Хабзбуршкој монархији (до 1849) имао другачији
статус него латински. У Ordo studii philosophici stoji: „Institutio Linguae
Graecae est extraordinaria. ―205 Било је покушаја да се у обе српске гимназије
предаје грчки језик.
Школске 1817/8. године у Карловачкој гимназији, у вишим разредима
(у првом и у другом хуманистичком разреду), грчки језик почели су да
предају „у 1. Петар Живковић, у 2. директор Руми―, али је то било кратког
даха с обзиром да је Јаков Герчић, први директор Србин, само формално
задржао грчки језик у плану за више, хуманистичке разреде. То значи да се
тада није (више) учио. У Новосадској гимназији настава грчког језика укинута
је 1826. године. Угарске власти су сматрале неприхватљивим да Срби уче
језик народа који је подигао устанак против власти (Грци су 1821. подигли
устанак против Турака).
О томе како се грчки језик учио податке донекле могу пружити
сачувани приручници из каснијег периода, штампани у тадашњој Србији. Они
углавном садрже правила за читање, боље рећи срицање, и тематске целине
разговора у различитим приликама. Када говорим о почетку учења, у овом
случају грчког језика, имам у виду институционалну наставу, а не када су
неки од Срба били у ситуацији да први пут уче грчки језик. Сваки од ових
почетака учења грчког у оквирима тадашњих програма значио је за Србе мали
напредак, све док нису основане Карловачка и Новосадска гимназија као
највише српске школе, које јесу у то време за Србе биле Хермесова палестра.

14.1.

Грчки језик и Буна 1848.
Латински и класични грчки постају „класични језици― 1849. године,

после револуционарних промена у Хабзбуршкој монархији, што ће неминовно
утицати и на школство у тадашњој Србији.
Када је Организационим нацртом (Organisation-Entwurf) спроведена
друга велика реформа школства 1849. године, настава је постала предметна,
205
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што је значило да се латински статусно изједначио са осталим предметима,
што представља суштинску промену циљева и задатака овог предмета у
односу на све остале. Он губи функцију језика комуникације у друштву,
дефинитивно губи функцију наставног језика и уступа место националним
језицима. Заједно са „старогрчким― језиком, укључујући обе античке
књижевности, постаје предмет класичне филологије. Часови постају једино
место где се ови језици упражњавају и то на исти начин као и остали
предмети. Промене у програмима су се огледале не толико у распореду
граматике колико у примерима реченица и текстова. То је утицало да се
промене и уџбеници. Просветне власти су прописивале све уџбенике и
приручнике, који су били засновани на званичним, државним програмима.
Нова концепција класичних језика остаје непромењена током друге половине
19. века, односно до Првог светског рата, јер ни наставни систем није мењао
свој облик.
Стицање темељног образовања постаје циљ школовања, а постиже се
уравнотеженијим односом појединих предмета, за разлику од претходног
система када су латински језик и класични аутори били главни предмети и
окосница вишег образовања.
Они ће постати, као не-говорни, основа класичне наставе. И не само то,
класични језици и књижевности су остали не само битан чинилац образовања
него су представљали модел или узор за националне језике и књижевности,
који преузимају њихову улогу: „Сваки латински и грчки час мора пре свега
бити српски―206. Иако се уводе нови предмети, иако се смањује фонд часова
класичних језика, они ипак доминирају. Традиција је веома јака, тако да
латински и даље има највећи фонд часова. Србска Гимназiя Карловачка ће
постати потпуна, тј. осморазредна школске 1853/4, када ће добити назив
Велика Гимназiя Карловачка. Нови захтеви времена, особито крајем
деветнаестог века, изазваће сукобе између присталица класичне и реалне

Друга половина 19. века је време нормирања српског језика и развоја
српске књижевности.
206
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наставе, али то неће битно утицати на школски систем који је прописивала
држава.
За учење грчког, које је до тада било спорадично, негде више негде
мање, настаје преокрет, када постаје 1849. „равноправан― са латинским, тако
што чине целину под називом класични језици и постају основа класичне
наставе. Реч је о великој образовној реформи у Хабзбуршкој монархији,
познатој под скраћеним називом Organisation-Entwurf. Као класични, грчки и
латински губе првобитну функцију језика комуникације, те се упражањвају
једино у учионици на исти начин као остали предмети у гимназијском
програму. Ипак, грчки ће увек имати мањи број часова. Могуће је да се
латински позиционирао управо својом улогом говорног језика у великом делу
Европе довољно дугим протоком времена, а мислим да је у вези са тим модел
образовања у коме су латински језик и класични аутори, често преведени на
латински (грчки аутори, јер Graeca non dicuntur207), били окосница вишег
образовања. Ово је била велика промена, која се одразила и на школство у
Србији у 19. веку, јер су школе биле организоване више или мање по угледу
на српске гимназије у Сремским Карловцима и Новом Саду.
Тако је и Универзитет, мало по мало, од Доситејеве Велике школе,
преко Лицеја у Крагујевцу и Велике школе у Београду, прерастао у Хермесову
палестру када је 1905. краљ Петар Први потписао указ о проглашењу Закона о
Универзитету. Класична катедра је постојала од 1875, од доласка Јована
Туромана у Београд. За класични грчки језик, то је долазак Луке Зиме 1892.
године. За савремени грчки језик, то је 1995. година када је основана Катедра
за неохеленске студије на Филолошком факултету, а њен први управник
постао Миодраг Стојановић208.
*
Ово је парафраза Slavica non leguntur (не читају се на словенским језицима,
књиге, часописи итд.)
208
Данас обе Катедре раде по европском моделу реформисане наставе или
популарно по „Болоњи―, Одељење за класичне науке као фундаменталне, а на
Катедри за неохеленске студије, где је данас запослено 14 људи, настава је
реформисана у складу са курикулумом Студијског програма Језик,
књижевност, култура по највишим критеријумима Заједничког европског
оквира учења страних језика.
207
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На крају, може се закључити да је историја високог образовања
истовремено и историја културе једног народа. Наиме, познато је да је
школство мање-више свугде под контролом државе, а образовање, поготово
високо и елитно, увек је било доступно малом броју људи, без обзира на
начине којимa се ограничавао приступ. Власти у Хабзбуршкој монархији,
премда су подстицале основно образовање, које је трајало две, три, а касније
четири године, нису биле вољне да Србима дозволе отварање виших школа,
као што су биле гимназије (о архигимназијама или факултетима није могло
бити речи), тако да се о високом образовању код Срба може говорити
формално само од онда када је основан Универзитет у Београду. Ипак, као
што је 18. век био припрема за процват српске књижевности у 19. веку, која је
била срж српске културе и градиво културног менталитета, тако ће 19. век
припремити развој српске науке и узлет високошколске наставе у 20. веку.
Отуда су Филозофски и Филолошки факултет у Београду, као баштиници
више од два века мукотрпног развоја на овим просторима, били и остали со
српског интелектуализма.
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14.2.

Сава Илић Доброплодни
Године 1851/2. у Карловачкој гимназији почиње да се учи грчки језик

од трећег разреда са четири часа недељно, али биће потребно још неколико
година да се настава овог предмета устали. Године 1853/4, када је дошао Сава
Илић Доброплодни, повећан је број часова грчког у трећем разреду на шест,
али је већ следеће године враћен на четири.
Сава Илић Доброплодни209 био је један од ретких професора који је
предавао само грчки језик. У Цариграду је завршио Народно училиште, у
којем је, како сам каже у пријави за радно место јула 1853, „савршено грчки
језик научио― и стекао широко образовање током осам година школовања.
Надимак Доброплодни заслужио је због изванредног познавања класичне
књижевности. По завршетку школовања 1842. једанаест година је био учитељ
грчког и старословенског језика у Бугарској210, све док није у пролеће 1853.
постао учитељ грчког језика у Земуну211. У јесен исте године изабран је за
привременог професора грчког језика у Карловачкој гимназији. Почео је да
предаје пошто је представљен ученицима 1. новембра 1853. године са осталим
привремено постављеним професорима212. Прве године је имао 20 часова, у
разредима од четвртог до осмог. Како се број часова од следеће школске
године усталио на четири, Доброплодни је имао 24213 часа недељно у свих
шест разреда214. У трећем и четвртом разреду користио је прописани уџбеник
грчког језика, написан на немачком, што је Доброплодном представљало

Сава Хаджиилиев – Доброплодни, посрбљено Савва Илићъ Доброплодный
(Сливен, 1820 – Софија, 1894).
210
Котел (1842-1847) и Шумла, тј. Шумен или Коларовград (1847-1853), мада
у молби наводи само Шумлу, в. Петровић К. (1962), 185.
211
О томе шта је објавио док је боравио у Земуну, в. Петрова – Василева
(2005), 17 sqq.
212
Програм КГ за шк. 1854, 39.
213
Иако је у списку професора наведено да је имао 22 часа (Програм КГ за
шк. 1855, 26).
214
Програм КГ за шк. 1854, 18-19.
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проблем с обзиром да није знао немачки.215 Примери („парадигмата―) су у
настави са почетницима превођени на српски и немачки и „обратно с’
точнымъ разчленяванѣмъ―. У четвртом разреду читане су Езопове басне „съ
толкованѣмъ и преводомъ―. Речи су се училе напамет. У петом разреду
продужена је граматика „до Омировы Діалекта―, уз текст „Киру анавасисъ одъ
Ксенофонта―. У седмом је читано „Слово Дымостена о венцу―. Граматика која
се односила на Хомерову којну учила се те године тек у осмом разреду. У
осмом ће се следеће школске године читати Платонова Апологија, касније још
и Херодотова Историја или Хомерова Одисеја уместо Илијаде. Списак аутора
и текстова је био прописиван, а професор је бирао шта ће се које године
конкретно читати, тумачити и преводити.
Доброплодни је очигледно оставио добар утисак иако није у
потпуности испуњавао услове, јер га Патронат Карловачке гимназије не би
примио без обзира на кадровске проблеме, с обзиром да су бар грчки могли
привремено предавати свештеници. Извесно је да је Доброплодни, као веома
талентован, брзо учио српски, помажући се „(старо)славјанским―, и немачки,
бар онолико колико му је било потребно за превођење примера, али ипак не
толико да може течно говорити или предавати, јер је управо зато, када се већ
1854. колебао да ли да остане или оде, продужио боравак у Карловцима.
Свакако је учио, макар елементарно, и латински, јер су му сва три језика билa
потребна за рад у Карловачкој гимназији. С друге стране, Доброплодни се у
Карловцима као млад човек, образован

и отворен за новѝне, сусрео са

другачијим културним менталитетом, који је у основи био европски. На
преласку из 18. у 19. век Карловци залагањем тадашњег митрополита Стевана
Стратимировића

постају

центар

културних

збивања,

са

највећом

концентрацијом интелектуалних снага, сабраних понајвише у Карловачкој
гимназији. То није остало без одјека у Новом Саду и, касније, у Београду. Чак
и кад у једном тренутку постану центар отпора новим идејама и реформама,
Нов метод рада у свих шест разреда, нови програми грчког језика,
непознавање српског и нарочито немачког, све је то тражило додатни напор, а
плата је била минимална, тако да је Доброплодни веома брзо почео да
размишља о одласку из Карловачке гимназије.
215
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Карловци ће остати незаобилазни културни и политички центар. Дошавши у
правом тренутку у Карловце, када су углавном биле превазиђене главне
тешкоће у примени реформског Организационог нацрта216, Доброплодни је
имао прилику да упозна како функционише гимназија која је организована по
европским моделима, што ће искористити када се буде вратио у Бугарску.
У годишњем извештају Карловачке гимназије за шк. 1854/55.
Доброплодни је објавио прилог под насловом : О найближем сродству
славенског єзыка съ грчкимъ 217, који се у биографским подацима о њему само
помене218 или чак ни то219. Чињеница да се овај прилог не наводи ни у
поменутој библиографији радова Саве Доброплодног, а ни у вези са њим, бар
не у оној која нам је доступна, захтева мало пажње. Највероватније је да су и
ранији истраживачи већ закључили да овај чланак није оригинално дело и
зато га нису помињали. У прилог таквом ставу говори и критичка белешка
Франца Миклошича, штампана у листу Zeitschrift für die oesterreichischen
Gymnasien220. Он је, укратко, констатовао да је г. Илићу, аутору чланка, по
свој прилици као узор послужио извесни превод почетка Илијаде, превод на
један старински и зато словенском језику ближи грчки језик, и да је и он на
исти начин превео неколико редова из Јеванђеља по Матеји, те „да ће многи
читаоци сматрати за шалу кад буду видели шта се овде […] издаје за грчки

Organisation Entwurf 1949, Kurzbezeichnung für den von F. S. Еxner und H.
Bonitz verfassten "Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in
Österreich", der die gesetzliche Grundlage für das moderne 8-klassige Gymnasium
bildete. http,//austria-lexikon.at
217
Програм КГ за шк. 1855, 3-14.
218
Петровић 1991, 186, Његован 2006, 76.
219
Петрова – Василева 2005.
220 33. (Karlowiz, Gymn. d. serb. orient.-orthod. Gem.) O najbližem srodstvu. etc.
Von der nahen Verwandtschaft der slavischen Sprache mit der griechischen. Von
Sava Ilić Dobroplodny. Bespr. v. Frz. Miklosich. S. 296. – In, Zeitschrift für die
österreichischen Gymnasien. Verantwortliche Redacteure J. G Seidl, H. Bonitz, J.
Mozart. Wien, Druck und Verlag von Karl Gerold’s Sohn, Achter Jahrgang 1857.
Zeitschrift für die deutsch-österreichischen Gymnasien, Volume 34, p. 296.
http,//books.google.com
http,//books.google.com/books?id=A7YEAAAAQAAJ&dq=%22Zeitschrift%20f%
C3%BCr%20die%20%C3%B6sterreichischen%20Gymnasien%22%201857%2C%
2034%2C%20p.%20296&pg=PA296#v=onepage&q&f=true.
216
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...―222, „тј. /sc. грчки/:

пᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους καὶ ποιεῖ αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται
ἀνδρὶ φρονίμῳ ὅστις Ὠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν
(Matth. 7, 24)―.
Доброплодни заиста није аутор наведеног текста, он је заправо пренео
делове које је одабрао из позамашног дела које је објављено у Санкт
Петербургу 1828. године, не наводећи извор. Реч је о тротомној књизи
Константинa Икономосa223, под насловом Δοκίμιον περὶ τῆς πλησιεστάτης
συγγενείας τῆς λάβονο-Ρωσσικῆς γλώσσης πρὸς τὴν Ἑλληνικῆν.
υνταχθὲν ὑπὸ Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου καὶ Οἰκονόμου, τοῦ ἐξ
Οἰκονόμων. Σόμοι Γ. - Πετρούπολη 1828, κλπ.224. Аутор и дело заслужују да

221

Manche Leser werden es für Spass halten , wenn sich nachstehendes, [das ich in
Ermanglung cyrillischer Typen mit lateinischen wiedergebe,] für griechisch
ausgibt.
222
Програм КГ за шк. 1855, 11-12. Наведено онако како је штампано
ћириличним словима у Програму, док је Миклошич штампао текст
латиничним словима, како каже, у недостатку ћириличних.
223
Рођен је 1780. у Царицани (област Ларисе), а умро 1857. у Атини.
224
Опытъ о ближайшемъ сродствѣ языка славяно-россійскаго съ
греческимъ. Сочиненный Экономомъ Вселенскаго Патріаршескаго Престола,
и Проповѣдникомъ Константинопольской и всѣхъ православныхъ церквей
Эллинскаго народа, Пресвитеромъ Константиномъ Экономидомъ, членомъ
Императорской Россійской Академіи, и Конференціи Духовной
Александроневской Академіи и прч. Часть первая. Томъ I. переведеный
состоящимъ при Вѣнскомъ посольствѣ, священникомъ Гавріиломъ
Меглинцкимъ. Печатано по опредѣленію и на иждивеніи Императорской
Россійской Академіи въ Санктпетербургѣ, въ типографіи Императорской
Академіи Наукъ. 1828. Књига је двојезична, парне стране грчки, а непарне
руски. У даљем тексту Опытъ 1828, Опытъ 1828/3 - http,//books.google.com
Томе_1,http,//books.google.com/books?id=1M0aAAAAYAAJ&dq=K%C5%8Dns
tantinos+Oikonomos&printsec=frontcover&source=bl&ots=JEDQ8Z_74O&sig=E
QUVCQuHHxW4bqKwdsN18R_XN5g&hl=en&ei=N0MIS_CpNJad4gaoh5zqDA
&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBIQ6AEwAg#v=onepage
&q=&f=false)
Томе_2/1,http,//books.google.com/books?id=4esEAAAAYAAJ&printsec=frontco
ver&dq=K%C5%8Dnstantinos+Oikonomos&source=gbs_book_other_versions_r&
cad=3#v=onepage&q=&f=false
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се каже неколико речи, како би се можда могло објаснити откуд „приказ― те
књиге, односно делова књиге, а да се не помене аутор. Аутор, Константин
Икономос, из угледне свештеничке породице, био је човек широког класичног
образовања225, одакле проистиче и његова моралност (ην ήζνο ηνπ) и ревност
(ε επηκέιεηά ηνπ) и „неизмерно ромејство―, тј. родољубље православне226
провенијенције (ηνπ Οξζνδόμνπ Γέλνπο ηεο Απέξαληεο Ρωκηνζύλεο…)227. У
младости је био следбеник Кораисовог „средњег пута― у питањима језика, што
је значило да је био присталица „модерног стила― који је подразумевао идиом
близак

античком,

али

истовремено

окренут

народном

језику

и

модернизован.228 То је и време када је био веома активан у унапређивању
школа, отварању читалишта и уопште у просветним делатностима. Устанак у
Грчкој, одлазак у Одесу и потом у Санкт Петербург 229 где добија највише
почасти коинцидира са удаљавањем од Кораисових идеја и окретању
архаичном језику, којим пише и наравно преправља раније написана дела.
Томе_2/2,
http,//books.google.com/books?id=CPQEAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=
K%C5%8Dnstantinos
+Oikonomos&source=gbs_book_other_versions_r&cad=3#v=onepage&q=&f=fals
е
Томе_3/1,http,//books.google.com/books?id=xsEAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=K%C5%8Dnstantinos
+Oikonomos&source=gbs_book_other_versions_r&cad=3#v=onepage&q=&f=fals
e
Томе_3/2,http,//www.google.com/books?id=juwEAAAAYAAJ&printsec=frontco
ver&source=gbs_navlinks_s#v=onepage&q=&f=false
225
Έκαζε ελληνική, λατινική φιλολογία θαη ηα ηεξά γξάκκαηα. Εθεί δόζεθε βάξνο
ζηα εγκύκλια μαθήματα θαη ηελ Γαιιηθή γιώζζα.
http,//www.oodegr.com/oode/sygxronoi/oikonomos1.htm
226
Иако је Икономос био свештеник и теолог, овде неће бити речи о тој
његовој, главној, активности.
227
Као противник туркократије доспео је у затвор. Кад се ослободио, побегао
је у Сер и Солун, где је радио као учитељ. Радио је и у чувеној гимназији у
Смирни.
228
„Средњи пут― је у суштини отворио пут катаревуси, тј. пуристичкој
варијанти тадашњег грчког језика. Томе је и Икономос подлегао, чак је,
касније, постао конзервативнији од својих противника. Слично је било и са
„карловачким кругом―, који се потпуно разишао са Вуком по питањима
језика иако је у почетку било другачије (било је ипак изузетака, нпр. Лукијан
Мушицки).
229
Из Русије ће отићи у Берлин и друге европске градове да би се на крају
скрасио у Атини.
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При том, будући да је био свештеник, и да није хтео, морао се
приклонити правилима институције којој је служио. Може се претпоставити
да је захтев руског цара Александра Првог, да се сравни „славјано-руски―
језик са грчким имао одређене политичке импликације, у сврху приближавања
два једноверна народа, руског и грчког. Под „славјанским― језиком Икономос
је подразумевао искључиво језик црквених књига, који као такав мора бити и
„первоначални―, а када је престао да буде говорни, остало је девет дијалеката
којима су говорили потоњи „славјански― народи230. Међу тих девет је
„Иллирійскі или Сербскій―231, који укључује у себе наречја „Боснякское,
Болгарское и Черногорское―232. У уводу за први део прве књиге Икономос
говори о вечној слави Константина Филозофа, касније названог Кирило
(Ћирило), родом из Тесалонике (Солуна) за „составленіе Славянскаго
Алфавита― половином деветога века и што је са братом Методијем пренео
хришћанство Бугарима, међу осталим словенским народима.
Доброплодни је ипак изменио „преузети― текст, уносећи неке своје
опаске или констатације, што није увек лако препознати233 ако се не погледа
оригинал. Миклошич се критички осврнуо само на последњи део чланка, а да
се ни он није изјашњавао шта мисли о оригиналности текста. Ни Доброплодни
ни Миклошич се не осврћу на оно што би се данас назвало „преузетим―
текстом или тачније плагијатом. Поређења ради треба подсетити да су се у то
време у школама као „оригинали― редовно користила „пречишћена― издања
класичних текстова234. Осим њих, постојала су и „средства за рад―, намењена

Опытъ 1828, V.
Опытъ 1828, VII „Кроатски―, тј. хрватски и „словенски―, тј. словеначки
посебни су дијалекти. Српском замера што има много „варварских― речи,
највише турских, што, дакле, није „очишћен―.
232
Опытъ 1828, VII
233
Опаске или констатације обично ставља у заграду (или белешку, само
једном).
234
То је било толико уобичајено да често није ни писало да је реч о
„пречишћеном― издању, а још мање се постављало питање ауторства таквих
дела.
230
231
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школској употреби. Реч је о књижевним делима235, која су представљана било
као оригинална, било као класичан избор брижљиво прегледаних и
коригованих комада или као прераде у маниру, на пример, светог Хијеронима
или Корнелија Непота ("rewriting","réécriture")236. Што се тиче верности
оригиналном тексту, иста је ситуација као кад је реч о пречишћеним
издањима. Нека носе име свог аутора, а нека су позната само као наслов 237.
Прва би претпоставка могла бити да је Доброплодни сматрао да је његов
главни задатак да упозна читатеље са темом, а да је у том случају питање
ауторства споредно, што не би било у супротности са тадашњим схватањима
да је све што је написано књижевност те да служи усавршавању стила и
моралног хабитуса. С друге стране, Миклошич је упутио такву критику којом
је практично све рекао, чиме се обесмишљавала свака друга дискусија.
Текст Доброплодног би се доиста могао схватити као приказ, да је то
хтео, али није, јер не само што није навео аутора дела него је до те мере
слободно бирао шта ће „приказати―, да је променио срж оригинала, говорећи,
на пример, само о славенском и грчком језику, изостављајући „славјаноруски―, а додајући оно чега нема у оригиналу. Управо те измене и допуне
представљају предмет нашег испитивања, чији фокус није стриктно
филолошка оцена оног што је изложено у тексту, а коју је Миклошич
уосталом већ дао.
Приказујући укратко прилог Саве Илића Доброплодног покушаћемо да
покажемо шта му је била намера, особито што се, колико знамо, више никад
није вратио писању таквог текста. Текст је подељен на три дела, од којих

Она су задовољавала све постављене захтеве за примену у школи, а то су
чистота језика и стила, прилагођеност узрасту, градација тежине,
беспекорност схватања и обичаја.
236
Између 16. и 20. века створена је читава једна „књижевност― на латинском,
често мењана и поправљана, која је одиграла значајну улогу у историји
образовања. Реч је о заправо о приручницима који се представљају као збирка
изабраних одломака, нпр. contiones, narrationes, selectae, итд. В. стр. 83.
237
Из продукције, која је била по свој прилици значајна, неки наслови су се
дуго користили, нпр. Lhomond, De Viris illustribus urbis Romae a Romulo ad
Augustum.
235
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сваки има поднаслов238. У кратком уводном делу Доброплодни образлаже о
чему ће бити речи у његовом спису : будући да нема веродостојних података о
словенској писмености и књижевности пре 9. века, за све што је урађено
заувек „остае слава Кирилу―, о коме каже да може бити Бугарин, те да је он
„око половине деветогъ столѣтія сачиніо, или довршіо првый славенскій
Алфавить, и првый є на славенскій (или старобугарскій) єзыкъ превео
Евангеліе и друге церковне кньиге за Бугарскій народъ, кой є после свогъ цара
Бориса почео хрістіянску веру пріимати.― 239
Могућност да је Кирило240 био Србин, а Грк никако, ничим не
поткрепљује, тако да би таква могућност била, по свој прилици, уступак
службовању у српској гимназији. Да је Кирило био Бугарин, Доброплодни је
навео мишљење славног Јурија Венелина и других историчара као аргумент.
Затим, за разлику од Икономоса, Доброплодни „славенски―, односно црквенословенски изједначава са „старобугарским―: „Усуђуемо се данашныій
Церквенославенскій єзыкъ назвати Старобугарскимъ, будући да су овай
вопросъ учени слависте (премъ да су отоме и до новіегъ доба многи сумняли,
и разна мнѣнія имали) съ већомъ проницателносћу испитавши рѣшили на
ползу Бугарску, и припознали су да Бугари имаю веће право на ову
древностъ! То се потврђуе съ доста Історическимъ, Философическимъ, и
разнымъ

древнымъ

свидѣтелствама

одъ

Г.

Г.

Шлецера,

Востокова,

Максимовића, Шевирева, Венелина, Новидскогъ, Погодина, Априлова,
Бодянскога, и проч.“241 Уопште није поменуо Добровског, Бопа, Миклошича,
Копитара, Шлајхера, чији су радови објављивани до тога времена. 242 Није,

238

После увода следи први део О устнодыханію (Lippenspirant, Digamma = Ϝ)
поставляемомъ у почетку и средины речій, затим други део О славенскомъ
Алфавиту сравнѣномъ съ грчкимъ, немачкимъ и латинскимъ и најзад трећи
део Періоди славенски сравнѣни са єднакогласећимъ грчкимъ, поглавито изъ
стары єолически речій саставленымъ.
239
Програм КГ за шк. 1855, 3-4.
240
Српски, Ћирило.
241
Програм КГ за шк. 1855, 3 (белешка).
242
Cf. Иречек (1978), 544 „В 1771 г. Шлецер посочи настоятелната нужда от
българска граматика и речник; минали обаче тридесет години и българският
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међутим, споменуо ни Вука, који је тридесетак година раније на
задовољавајући начин размотрио разлике између српског и бугарског језика,
што се може објаснити било тиме да није знао или пре да није хтео, имајући у
виду тадашњи став многих учених Срба према Вуковом правопису.
Оставио је за другу прилику да говори „о сравненію части речи: т. є.
колико се слаже славенскій єзыкъ са Грчкимъ и Латинскимъ у произведенію у
деклинацыама, конюгацыама, Синтаксу и проч.―. У овом раду намеравао је
„на кратко показати Грамматично сродство Славенскогъ єзыка съ грчкимъ―,
истичући да ће наводити примере из грчког, латинског и немачког, што се
уосталом и види из самог наслова другог одељка.
У првом одељку говори се о „често употребляемой Єолической
Дигаммы (Ϝ)―243 која се повезује са оним што је у старом атичком алфабету
било „писмо Η, не као писмо, него као дыханіе употреблявано (као што је є и
латинско H)―, те се „изъ раздѣленія писмена Η образовао се spiritus asper (῾) и
spiritus lenis (᾽) отъ Ϝ и

―. Да је употреба „еолическе дигаме― била важна за

Доброплодног, види се по томе што је ово поглавље добило ударно, прво
место, одмах после кратког увода. Tекст је готово идентичан244 као у грчкоруском оригиналу, али, за разлику од Икономоса, прво се наводе „славенски―
примери, пре латинских и немачких, а изостављени су грчки примери
„сравњени са грчким речима―. Могло би се стога претпоставити да је
Доброплодни сматрао да су одређена „дыханія―, особито она сачувана у
сродним језицима, какви су „славенски―, латински, немачки, доказ о
најближем сродству „славенског― језика са грчким245, а што се може видети из
примера које наводи.246
език още си оставал неизвестен. Добровски в 1814 г., който впрочем не бе
видял никакъв образец на български език, считал го за сръбско наречие.‖
243
Програм КГ за шк. 1855, 4.
244
Код Доброплодног је додато неколико немачких термина (Lippenspirant,
Lippenlaute, Kehllaute, Zungenlaute), а изостављене су референције које је
Икономос навео. Број примера је много мањи.
245
Еолски дијалекат (поред дорског, критског итд.) био је полазиште и самим
Грцима по питању еволуције њиховог језика. Атанасиос Христопулос као
талентовани реализатор Катарзисове идеје о књижевној употреби „димотике―
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У другом поглављу Доброплодни је упоредио словенски алфабет (код
Икономоса прво поглавље) са грчким, немачким и латинским тако што је уз
свако слово наводио (његове) „рефлексе― у тим језицима, и примере, али опет
не увек све и не увек доследно, тако да негде недостају баш „славенске―
речи247. Примери из других језика (на пример из персијског, јерменског,
чешког, пољског, турског, француског, итд.) наведени су у принципу онако
како стоје код Икономоса. Најтеже је разабрати грчке речи, јер недостају
објашњења: да ли је реч о дублети или о погрешном облику, нпр. братъ –
θξάηωξ248 – frater – Bruder, или о зависном падежу из класичног грчког, нпр.
canis – θπλόο249. Речи или неки облици или нису из класичног грчког или
недостају објашњења за облик који се даје, нпр.: warm – θέξκε, ζέξκε; глава θεθαια250, громъ – ρξόκνο; колико – θειίθνλ; коликій – θειίθνο; legero –
ιεγέζω; хлѣбъ – θιαηβόο.251 Када говори о „славенским― словима, нпр. ъ и ь,
Доброплодни их је опширније обрадио упоређујући са њему савременим
руским252 и наравно бугарским језиком.253
Трећи део прилога Доброплодног представљају Періоди славенски
сравнѣни са єднакогласећимъ грчкимъ, поглавито изъ стары єолически речій
саставленымъ, одакле је цитат у Миклошичевој критичкој белешци. Он је
делимично преузео три Икономосова примера. Исти текст Доброплодни даје у
две верзије, на „славенском― и на „еолическом―, одштампане „славенским―
без икаквих „поправљања― желео је докаже да је такав идиом заправо један
од еолско-дорских дијалеката старог грчког језика. Саставио је граматику у
којој се одабиром примера потрудио да покаже како су очигледне разлике у
модерном грчком само деривати античких дијалеката, дорског и еолског.
246
Програм КГ за шк. 1855, 6.
247
Није лако установити правило, али се стиче утисак да је тако онда када су
код Икономоса само примери из руског.
248
Програм КГ за шк. 1855, 7. Очекивано θξάηεξ, -εξνο ὁ.
249
Код Икономоса θύωλ, θπλόο.
250
Програм КГ за шк. 1855, 8. Без акцента, вероватно штампарска грешка, јер
није једина.
251
Програм КГ за шк. 1855, 9.
252
Другачије него код Икономоса, с обзиром да је и сам Доброплодни
предавао „славенски― у Бугарској.
253
Програм КГ за шк. 1855, 10-11. Доброплодни помиње само Остромирово
јеванђеље (које је издао Востоков 1843. у Петрограду, и у којем постоји
упоредо и грчки текст са граматичким објашњењима).
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словима. За разлику од њега, код Икономоса исти текст је паралелно наведен
четири пута, и то они на „славјанском― и „грчком (тј. еолском)― одштампани
су (црквено)словенским словима, а они на „еолском― и „старогрчком (тј.
којни)― одштампани су грчким словима:
„Славенски―: „Vs1 ß
ü Ø

,

e slÿ

mo1Ê sï1,Ê i

¢ 1,

(mùžù) mùdrù,... ―

„Грчки (еолски)―: „Pa$sk(ïs) ùΔ Ã n p¨
vw

¢ slovØ

jÃ Δ ëe

(s)a ema@ s , iø dvw

@ (mùžù) miderwª,...―254

„Еолски―: „Πᾶςκι(ς) (1) οὖν που, ἵ ζε κλύσσητι κλεύε(σ)α (2) ἐμὰ
σία, ἠ δϜώρητι (3) ἃ, ἐπιδεύω (4) ἑϜὲ (μάρει) (5) μηδερῷ... “
„Којна (текст) ―: „Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει µου τοὺς λόγους τούτους
καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁµοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίµῳ.―255
Очигледно је да је Доброплодни изоставио верзију написану грчким
словима, као што је изоставио да напише име Грка Константина Икономоса,
аутора књиге коју је „приказао―. Могуће је да је сматрао сасвим довољним тај
минимум примера за наведену тему, али није немогуће и да је сматрао једнако
Cf. „Pa$s kïs unp ïëe kl ssiti klevessa ema@ sïa@, i dvoritï a, epïdevw ege@
m  miderw, ïëe s ndeme haramon sfeon na kommon...―.
255
На крају, Икономос после сваког примера (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ) даје тумачења
облика и значења речи (Опытъ 1828/3, 439-493), за наведени пример из
Јеванђеља по Матеју (Опытъ 1828/3, 448-449),
254

Доброплодни је допунио објашњења „сродним― речима из других језика
(Програм КГ за шк. 1855, 11-14), на пример, (5) mùžъ, mas, maris, = ἄρς,
ἄῤῥην, ἀρήν, ἀνήρ, μάρης - или is, Fis, Fίξ, vir – или οἶος, οἶς, μοῖς, μούς,
mùžъ, Нѣм. Mann, Φинланд, mies, - Ес®ланд. mes Персіиск, men – Єрменск.
mart, arn - Арапск. marat – Тùрск. er, erкек (Програм КГ за шк. 1855, 13). Cf.
Опытъ 1828/2_2,325.

j aÃΔ,
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прихватљивим, тј. „равноправним― писање грчких речи „славенским― словима
као што је у то време, у бугарским крајевима, било „уобичајено― писање
„славенског― грчким словима256. Јиречек наиме у својој Историји бугарског
народа257 наводи да је у време интензивне грецизације „познаването на
кирилското писмо изчезнало. В чисто български градове като Сливен
учениците се учели само на гръцко писмо, макар самият гръцки език да им
оставал чужд258. В 1845 г. Григорович не намерил в Охрид нито един човек,
който да знае да чете славянски; напротив, срещнал мнозина, които доста
бързо четели средновековното гръцко писмо, което, както е знайно, е доста
мъчно. И досега (1878 г.) още не само в Македония, но и в Родопа и край
Дунав живеят стари хора, които могат да пишат по български само с гръцки
букви. В 1852 г. йеромонах Павел от с. Кониково при Воден напечатал в
Солун свой български превод на евангелието с гръцки шрифт.259 Гръцката
азбука, в която няма писмени знаци за б (β = в), ц, ч, ш, ж и ъ, разбира се, не
подхожда за българския език; затова трябвало да прибягнат към съчетания
(например, κπ за б и др.). Черноризец Храбър разказва, че славяните до Кирил
и Климент пишели на своя език с гръцки букви; днес, девет века след Храбър,
Българите се нуждаели от нов Кирил.260―

Иречек 1978, 553. Ann. 10, „В Темешвар при гръцката църква има следния
надпис , Ἑσύστησε Ζλάτκος ϕιλογενὴ Ἕλλην ἀπὸ Γάμπροβον — Елин
Златко от балканския град Габрово, може би потомък на някой маратонски
герой. Раковски, Горски пътник, 269.‖
257
Иречек 1978, 547 Опытъ
258
Иречек 1978, 553. Ann. 11, „Венелин, О зародыше болг. литературы,
Москва, 1838, 18.‖
259
Иречек 1978, 553. Ann. 12, „Вж. моята Bibliographie, № 182.
256

260

Иречек 1978, 553. Ann. 13, „Филолог Икономос напечатал в своя
Δοκίμιον περὶ τῆς πλησειστάτης συγγενείας τῆς σλαβονοροσσικῆς
γλώσσης πρὸς τὴν ἐλληνικήν, СПб, 1828, III, 439—501, някои
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Млади Сава Илић Доброплодни, вероватно већ подстакнут жељом да
се нешто коначно промени у његовој отаџбини, храбро долази у Карловце у
бурно време после Буне 1848. године. Додуше, промењен друштвени систем у
Монархији није остварио жељене политичке циљеве Срба, али је довео до
прекретнице

у

културном

погледу

са

далекосежним

последицама.

Демократизација образовања, у првом реду писмености, значила је могућност
да се изрази национални језик и самим тим националитет: уводе се
национални језици као наставни, штавише постају обавезни, и уводе се нови
предмети, као што је српски или мађарски језик. Ако ништа друго, бар то је
морало задивити Доброплодног. Патриотизам, као родољубив осећај, а не
пуки отпор према грецизацији мотивисао је Доброплодног да се, како сам
каже, усуди да назове свој језик именом које му припада и да резолутно
одбије сваку могућност да је Ћирило био Грк, да је као такав направио
„славенско― писмо (довољно је већ што је грчко писмо послужило за
славенско писмо) те да је превео црквене књиге за бугарски народ. Имајући у
виду оно што бисмо данас схватили као идеализам, али стваран, јер знамо да
се дружио са људима сличним себи, трудољубивим, морално беспрекорним,
озбиљним и углађеним, какав је био његов блиски пријатељ Павле
Кречаревић, такође професор, можемо претпоставити да је својим чланком
дао одушка свом очигледно набујалом осећању родољубља које је у новој
средини прерасло у једно још узвишеније осећање – солидарност и саосећање
– које је испољио приликом гашења пожара маја 1854. године.
14.2.1. Закључак
Црква, односно њен Патронат, прихватали су професоре и са другог
говорног подручја и готово свих вероисповести (осим католичке). Језик није
представљао проблем све док је латински био наставни, а тако је било и у
прелазном периоду када је Доброплодни дошао. Грчки је био нови предмет за
који није било лако наћи компетентног наставника, јер свештеници који су
староеолийски паметници — български молитви и поговорки с
гръцки букви! Вж. Венелин, цит. съч., 18 и сл.‖
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знали грчки, нису увек испуњавали правила ригорозума, не само због разлике
између класичног и модерног грчког него и због недовољног познавања
класичних књижевности које су биле и остале основа образовања.
На примеру Саве Илића Доброплодног може се умногоме сагледати
шири друштвени ангажман професора на пољу образовне делатности,
односно шта су школе значиле у другој половини 19. века. Реч је о мисији
коју су професори или учитељи имали у срединама где је било мало
образованих људи, где је просвећеност била услов без којег се не може, чак и
по цену да просветни радници и нису увек били у праву по питањима науке.
Доброплодни је свакако у најбољој намери објавио свој прилог у Програму за
1855. и уједно искористио прилику да исправи оно што је сматрао да треба
исправити у вези с бугарским језиком. Да је у свом делању видео оваплоћење
сопствене мисије, најбоље говори све оно што ће касније урадити за свој род!
На крају треба рећи, иако је то добро познато, да је неопходно водити
рачуна о објективности и непристрасности када се овакве појаве анализирају,
имајући стриктно у виду шта је (био) општи оквир у време када су настале, да
се не би пројектовала савремена схватања, која би одударала од тадашњих и
довела до погрешних закључака. Када је реч о историји неке науке или
области, могу се правити претпоставке, с тим што оне треба да то и остану,
све док се не стекну услови да се оне и докажу, узимајући у обзир све аспекте,
који укључују не само научне и друге (позитивне) резултате него и
нетачности или застрањивања, поготово када је реч о нечему што је (тек) у
повоју.
14.2.2. Епилог
Рад у Карловачкој гимназији је многим професорима, поготово
странцима, најчешће био привремен због малих плата, тако да је Доброплодни
намеравао да већ 1854. напусти Карловачку гимназију. Предомислио се и
остао, без обзира на разлоге, било да је реч о учењу језика и усавршавању или
о нечему другом, као што је тражење другог радног места. Следеће године,
1855, преговарао је о новом послу у Видину. Најзад, године 1856,
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Доброплодни је отишао на одсуство од три недеље и више се није вратио, због
чега се патријарх Јосиф (Рајачић) толико наљутио, сматрајући да је
Доброплодни оставио школу у најнезгодније време, да није хтео да му изда
ново „свидјетељство―261. У Програму КГ за 1856. није наведено куда је и
зашто отишао, што је углавном била уобичајена пракса. Ако је и било неких
неспоразума262, они нису били такве природе да се односи дефинитивно
покваре. Напротив, Доброплодни је био поносан што је радио у Карловачкој
гимназији упркос тешкоћама и жалио је када је одлазио. О томе сведоче везе
са Србима, које никада није прекидао, а био је пресрећан када је 1891, после
35 година посетио Сремске Карловце, где су га сви лепо дочекали, а особито
стари знанци и пријатељи.

261
262

Његован 2006, 80
О томе в. Петровић 1962 и Његован 2006.
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Константинос Икономос
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Еолски: «Πᾶςκι(ς) (1) οὖν που, ἵ ζε κλύσσητι κλεύε(σ)α (2) ἐμὰ σία, ἠ δϜώρητι
(3) ἃ, ἐπιδεύω (4) ἑϜὲ (μάρει) (5) μηδερῷ...»
Којна (текст): «Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει µου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς,
ὁµοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίµῳ.»
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14.3.

Василије Васа Вујић
Василије Васа Вујић је био из породице Вујића263 из Ирига. Родио се

1843. у Иригу. Године 1855. његов отац Симеон је затражио од надлежних
власти потврду да је сапунџија и да је беспрекорног моралног и политичког
владања, како би се са породицом преселио у Нови Сад. Желео је, наиме, да
сину пружи што боље образовање. Нажалост, у Новом Саду је морао бити
надничар, те је због сиромаштва молио за сина стипендију. Још је теже било
Васи Вујићу кад му је отац умро: „Мени је славни магистрат на молбу мога
покоиног оца, Симеона Вуића, 1863. сведочанство сврху сиромаштва издао.
Од оно доба околности моје материјалне не само да се нису поболшале, него
смрћу мога оца још су теретније постале.―264 Ову је молбу Васа Вујић упутио
магистрату 1. децембра 1865. Будући да нема података о томе да ли је добио
стипендију, могуће је да је радећи као катихета у четвртом разреду
Карловачке гимназије, на тај начин ублажавао своје новчане неприлике.
Директор Јован Пантелић му је дао лепу препоруку.
Васа Вујић је завршио нижу гимназију у Новом Саду и више разреде у
Карловачкој гимназији (1861/2. је био пети у седмом и трећи у осмом разреду
КГ прве класе с превосходством). Како није имао могућности за даље
школовање на универзитету, уписао се на богословију. Завршивши постао је
1866. године катихета и суплент у Новом Саду. Две године (1866-1868)
предавао је латински у другом и грчки језик у петом разреду у Новосадској
гимназији (укупно 10 часова). Радио је као катихета у првом, другом и трећем
Породица Вујића је дала неколико интелектуалаца, нпр., Владимир Вујић,
рођен 1818. у Иригу, био је међу најбољима у Карловачкој гимназији. Био је
професор у Карловачкој богословији 1843-6, прешао је затим у Србију, где је
био професор у Шапцу и Београду (последњи цензор, професор богословије и
више женске школе - према В.Стајићу, Новосадске биографије, књ. II, св. 1,
Нови Сад 1936, 132). Написао је Општу реторику као уџбеник за богослове.
Умро је 1882. у Београду. Његов син др Михаило Миша Вујић (1853-1913)
био је професор економије у Великој школи у Београду, државник и научник,
члан САНУ, дугогодишњи министар, председник владе и посланик у Бечу,
Берлину, Риму. Написао је код нас прво веће дело из политичке економије
Начела народне економије (уџбеник, у три свеске) и већи број радова из
области финансија и економије.
264
В.Стајић, Новосадске биографије, књ. II, св. 1, 133.
263
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разреду, у другом полугодишту у четвртом разреду, а обучавао је ученике
православне вере у црквеном појању (као условно облигатном предмету), тако
да је у првом полугодишту имао 18, а у другом 20 часова. Био је старешина у
другом разреду265. Патронат је 2. октобра 1868. Васу Вујића именовао за
професора класичне филологије у нижим разредима Карловачке гимназије266.
О разлозима који су га навели да оде у Карловачку гимназију може се само
нагађати, јер нигде ништа није конкретно наведено, као, на пример, када је
Магарашевић прешао из Карловачке у Новосадску гимназију. Ако ништа
друго, било је гласина, као, на пример, са Видаковићем.
Мени се чини прихватљивим најједноставније објашњење, а то је да је
морао да пређе, јер је Патронат тако одлучио, иначе би себи по свој прилици
дефинитивно затворио врата ако се имају у виду догађања у Новосадској
гимназији године 1867. у којима је, можда и мимо своје воље, учествовао; с
друге стране, добио је звање у Карловачкој гимназији (у Новосадској је био
суплент, иако у Програму КГ стоји да је само премештен). Васа Вујић задесио
се, наиме, у Новосадској гимназији као сасвим млад професор267, али се није
издвајао у смислу подршке одлуци Патроната када је цео професорски
колегијум Новосадске гимназије био против те одлуке, тако да је и он на крају
добио укор.268 Иако је то била најмања могућа казна, ипак је могла да
пресудно утиче на младог Вујића да оде из Новог Сада.

У распореду часова (Програм НГ за шк. 1967/8, 25) уз његово име
изостављен је грчки језик, мада се наводи у прегледу предмета ( 20). Ни К.
Петровић (260) не наводи да је предавао класичне језике него само да је
повремено предавао немачки и српски језик, највероватније 1866/7. (Те
године још није био штампан Програм НГ.)
266
У Програму НГ за шк. 1868/9, 11, наведено је да је одмах, почетком
школске године отишао из Новосадске гимназије „катихет и суплент г. Вас.
Вуић― у Карловачку гимназију, где је, како стоји, „добио звање―. Његове
часове класичних језика поделили су колеге професори, јер се нико није јавио
на конкурс.
267
Не треба ипак заборавити да није имао формално образовање, иако то није
морало бити пресудно, јер се право да неко предаје у школи стицало
полагањем ригорозума.
268
У Програму КГ за шк. 1866/71, 32, која се односи на шк. 1868/9, наведено
је да је „само премештен у нашу Гимназију, служивши дотле у истом
качеству у гимназији Новосадској―.
265
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Три године касније, Васа Вујић се обратио 19. априла 1871. Патронату
са жељом да се пријави за полагање професорског испита на универзитету у
Пешти. У вези са тим тражио је уверење о својој служби, способности и
владању, што је Патронат допустио, кад и Стевану Лазићу, 11. маја исте
године. Испит је положио 31. јануара 1872, на немачком језику, што је морао
одобрити269 угарски министар просвете (10. јула 1871)270. Плата му је
повећана на 1200 фор.
У Карловачкој богословији, када је поново отворена, предавао је
(новозаветни) грчки језик од 1875. године. Недељни фонд је износио два часа
у првом и један час у другом разреду (осим, нпр. 1881/2, када се изучавао само
у првом разреду). У Богословији је предавао све док није постао привремени
директор Карловачке гимназије 1896. године, а грчки је преузео Радивоје
Врховац као „помоћни учитељ―.
Треба нагласити да је Васа Вујић био заправо самоук. „Цео свој живот
провео је служећи школи, а уз то је радио и у књижевности. Књижевни његов
рад кретао се смером филозофије и класичне филологије. Све своје пространо
знање стекао је личним трудом и самообразовањем.―271 Највише је труда
уложио у изучавање класичних језика, јер није имао, како је речено,
материјалних могућности да се школује на неком од универзитета. Ипак, иако
није студирао, дуго је важио за најбољег зналца грчког језика272. Стекао је
веома солидно знање грчког језика код Луке Зиме и латинског код Стевана
Лазића (премда је латински добро научио већ у Новосадској гимназији).

К. Петровић (стр. 261) наводи да је Васа Вујић полагао испит зрелости у
Новосадској гимназији 1871, „одликујући се у свим предметима―. Будући да
је полагао пре него што је поднео молбу за полагање професорског испита,
онда би то било крајем фебруара, када су се у Новосадској гимназији
полагали испити.
270
Године 1872. положили су професорски испит Васа Вујић (Стеван Лазић
1871), Павле Кречаревић, Јован Живановић и Лука Зима (допунски), а
пријавили су се Јаков Жнидаршић и Сава Стојшић.
271
У кратком некрологу, који је могао написати Милан Будисављевић, јер је
он одржао посмртно слово, објављеном у Програму КГ за шк. 1917/8, 87,
наведено је још и да је био „уман наставник грчког језика и философијске
пропедевтике―.
272
К. Петровић, Карловачка гимназија, 260.
269
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Српски и црквенословенски слушао је код Павла Кречаревића, немачки
такође код Павла Кречаревића и код Стевана Лазића, а историју и географију
код Младена Коларевића. Велики труд који је уложио у учење грчког језика и
у властито образовање резултовао је тиме што је положио 1879. године у
Загребу273 професорски испит за вишу гимназију (грчки језик и филозофску
пропедеутику274). Предавао је логику у седмом разреду већ од 1877, касније
психологију275. Добро је знао и немачки, јер се у доба његовог школовања још
увек велики број предмета предавао на том језику, тако да је професорски
испит полагао на немачком, како је већ речено, пошто је положио испит
зрелости у Новосадској гимназији.
Васа Вујић је школске 1895/6. напунио 30 година службе, тако да је
могао да се пензионише. Он је, међутим, следеће године постао привремени
директор276, јер је дотадашњи директор Карловачке гимназије Стеван Лазић
пензионисан после 42 године службовања. И он је, што је и раније била
пракса, повремено замењивао друге професоре.
Васа Вујић је био директор277 до 1. децембра 1903, када је коначно
пензионисан на свој захтев. Патронат је донео решење о пензионисању 12/25.
августа 1903, а вршио је дужност све до избора новог директора, Радивоја
Врховца. У служби је био тридесет и седам година. Следеће године, 1904,
изабран је за члана Патроната. Био је и члан Књижевног одељења Матице
„Равнатељство кр. повјеренства за испитивање кандидата гимназијскога
учитељства у Загребу доставља 27. листопада бр. 121 сведодчбу о
способности учитељској за гимназијског учитеља Василија Вујића.―
(Програм КГ за шк. 1879/80, 40-41 под бр. 170).
274
Философска пропедеутика је обухватала логику у седмом и психологију у
осмом разреду.
275
Осим 1879/80, када је предавао само грчки и 1883/4, када је предавао грчки
и латински. Психологију је предавао 1884/5-1886/7, опет логику 1887/8, некад
оба, нпр. 1889/90 (те је године предавао седмом и осмом разреду и грчки и
пропедеутику, а био је и разредни седмом разреду.
276
Предавао је грчки језик у осмом и логику у седмом разреду, укупно 7
часова, док је био директор.
277
У Програмима КГ наводи се све до шк. 1902/3. да је привремени директор,
а за ту годину као директор.
У служби је био тридесет и седам година. Патронат му је исказао
„похвалу и топло признање на досадашњем многогодишњем ревносном и
савесном раду као наставника и директора―. (Програм КГ за шк. 1903/4, 78)
273

144
српске. Био је "поседник краљ. срп. Таковског реда IV степена", како се
наводи у Програму КГ за шк.1909/10. и касније, али без неких детаљнијих
напомена у школском летопису и сл278.
Умро је 1916. у Новом Саду279.
Највише је објављивао

у годишњим извештајима Карловачке

гимназије, у Летопису Матице српске, затим у Бранковом колу, Јавору итд.
У Програму КГ за шк. 1888/9, 3-37, објавио је Васа Вујић обимну
студију Класична настава280, у којој излаже и доказује предности класичних
студија, подстакнут прегнућима Јована Туромана, који је написао „последњих
десетак година најнужније уџбенике латинског и грчког језика у српским
гимназијама―. Ти су уџбеници коришћени и у аустроугарским и у
црногорским школама. Посебно је истакао његову светосавску беседу
одржану 1884. у Великој школи, која објављена281 „није од оно доба достојно
оцењена у нашим повременим листовима, а садржи скуп најбољих доказа и
назоре најнадлежнијих судија, (између осталих решења професора 10 пруских
универзитета које ћемо по њему ниже и сами цитирати) о филозофском
значају и васпитној вредности старих језика и књижевности."282.
Васа Вујић је желео да изложи предности „класичних студија као
једнога наставнога средства и њиховој подобности образовати и собом учевну

На исти начин је и за још једног члана Патроната, др Лазара Секулића,
наведено само то да је „командер краљ.срп. Таковског Реда―.
279
„Покојник је послужио овом заводу преко 37 година као уман наставник
грчког језика и филозофијске пропедевтике. У овдашњој прав. срп.
Богословији предавао је више година ноозаветни грчки језик. Седам година
управљао је мудро овим заводом и затим дванаест година био члан
гимназијског Патроната. Цео свој живот провео је служећи школи, а уз то је
радио и у књижевности. Књижевни његов рад кретао се смером филозофије и
класичне филологије. Све своје пространо знање стекао је личним трудом и
самообразовањем.― (Програм КГ за шк. 1917/8, 87)
280
Објављено и као посебно издање: Класична настава. Нови Сад: Штампарија
А. Пајевића. 1889. 37. 8о
281
Објављена је у Гласнику ученог друштва књ. LVII (1884) под насловом:
„Класична настава у нашим гимназијама - говорио на св. Саву год. 1884 у
Великој школи проф. Јов.Туроман―.
282
Вујић, Васа (1889), 3.
278
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систему и њоме најбољу омладину―283, говорећи не „о класичној настави као
књизи г. Туромана, тако рђаво схваћеној― (исто), него да покаже „да су
послеци до којих дођоше Туроман и његове немачке колеге у свему сагласни
са послецима исте науке на коју се противници класичности толико позивају―
(исто). Уз помоћ психологије, „оне науке која президује свима осталим што
дејствују о човеку као умном и моралном бићу, из исказа, велим, психологије
даде се лепо протумачити та чињеница и показати њен разлог: што, и зашто
мора да се предпоставља мешовити класични чисто научноме курикулуму.―
(исто).
Циљ класичне наставе јесте тежња да се „продре у садржину те да се
ухвате изврсне мисли и вештачки облици јелинских и римских писаца―, а не
да се класична настава сведе на предавање грчког и латинског језика „и
других таких споредности―284. Овакво мишљење је веома раширено и у истој
мери нетачно. Чак и у таквим околностима, како он каже „у пркос злочестом
поступку― (исто, 6), благотворни су утицаји хуманистичких студија, што и
јесте циљ класичне наставе, и отуда неоспорна предност класично
образованих ученика у односу на „реалистично за више науке спремних
„Али оваква поставка извесно важи данас канда само за оне, који, без
икаквих предрасуда, непосредно су имали прилике да мотре и размишљају
упоредно са другим системама о старој класичности; остали одушевљени за
науку и умни напредак новијега времена но који немају за себе искуство,
њему на против стављају своје умовање препоручујући вазда чисто научни
курикулум, што по њима једино води жељеној мети правога образовања.
Отуда вечито расправљање овога по народни напредак беспорно веома
важнога питања како код других тако и код нас.― (исто, 4)
284
„Али шта ћемо? Кад је за потребу да се постигне ова цел најнужније добро
знати грчке и римске старине и језике, онда је ли чудо ако им се према томе
улоге гдешто измене и природа изметне? То се дешава и иначе, н.пр.код
сваког тврдице који тече новаца, а не ради доброг живота - и оно и оно
случајеви заблуде што се зове пренашање интереса с цели на средства. За то
дакле и бива да не само јавно мишљење, него 'управо савесни учитељи'
уверени као иначе што су у одличну образовну силу изучавања старих језика
по себи, 'не ретко помишљају да су дужни на сваку реч у реченици
надовезивати граматичне примедбе и питања, и тако (ово) средство подижу
на ступањ једине цели.― У белешци бр. 3 прокоментарисао је да је о
„образовној сили изучавања старих језика― писано и много и добро, тако да о
томе неће расправљати, особито зато што му је намера да „предложено
питање―, тј. проблем класичне наставе, претресе с другог становишта. (исто,
5).
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младића― (исто). Тиме је Васа Вујић изложио и свој педагошки поступак и
метод рада са ученицима, прихватајући принципе и методе Херберта
Спенсера, јер се „подударају са принципима и методама сувремене науке―
(исто), и класификујући их по реду: педагошка, психолошка и филозофска. Он
је дао свој допринос еволуционистичком учењу Херберта Спенсера код нас
тиме што је покушао и у великој мери успео, да примењујући сама његова
начела и користећи његове аргументе критички изведе закључак како „крајњи
смер класичне наставе није учење језика против чега највише војује Спенсер и
сви, него иста која и чисто научног курикулума - опште образовање.― (исто, 7)
Васа Вујић подразумева под класичношћу уопште „целокупну данашњу
гимназиску систему, у чији састав иду покрај старих језика и књижевности и
друге мање или више тачне сувремене науке - природне па физика и
математика― (исто). Да би објаснио своје гледиште, навео је Спенсерових пет
принципа на којима се заснива људски живот дефинишући их као „један
општи курикулум у сваком смислу који би имали да прођу сви људи без
разлике сталежа (пола) и узраста и под једним видом тачне науке― (исто, 9).
Тако заснован програм је сасвим разуман ако се посматра сам по себи, али
није погодан у светлу целокупне Спенсерове педагогије и филозофије285 те се
идејама и средствима самог Спенсера може доказати предност класичног
поступка, односно „класичног курикулума― (исто, 10-11).
Упоређујући развитак наука286 и физиолошко сазревање човека287
закључује да за све наведене чињенице постоји „врло добар доказ у
„Али ако се гледа према начелима и системи педагогије иначе и целокупне
филозофије истога ауктора тада се он у строгом смислу не може сматрати ни
потпуно као таки никада остварити. Јер као што је познато, сва се Спенсерова
филозофија по превасходству подиже на идеји еволуције, по чему највиши
облик у развитку продукта човечије мисли, наука или рационално знање, a
priori није подобно, ако средства треба да су примерена целима као што
морају бити, да згодно послужи за духовни pabulum још незрелом уму
детинства и младости, који је свакако у то доба у процесу развитка и тек има
да достигне свој крајњи ступањ.― (исто, 9-10)
286
Развитак науке одвијао се у три фазе. Прва фаза представља просто
искуство, несвесно класификовано; другу фазу представљају научно
класификована знања уз примену методе индукције (нпр. минералогија,
ботаника, зоологија, метеорологија, географија, делом геологија, „емпирична
психологија као природна историја духа, и описна социологија―). Трећа и
285
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свеопштем закону еволуције, том врховом начелу модерне филозофије―288.
Кад је реч о развитку индивидуе и њеној умној зрелости, сматра
најприхватљивијом поделу на фазу када дете престане да сиса и прохода и
фазу када сексуално сазри. То је и време када наступа духовна зрелост, „дакле
таман кад престаје средња настава, настаје право умна зрелост― (исто, 18).
Таквом стању ствари никако не може одговарати примена научног програма,
највиша фаза науке јесте дедуктивна, „где се ујемчавају претежно
квантитативни предвиђаји― (математика, физика, хемија, астрономија,
геологија, биологија, психологија, „покушаји и неке гране социологије―).
(исто, 12).
287
„Оно што се у науци спољашње огледа, то су као и цела култура послеци и
продукти унутрашњих снага и процеса ума љуског; објективна страна
субјективних стања нашег духа; обоје лице и наличе једне ствари. С тога
напреци и карактеристике науке предочавају нам посредно развитак и
ступњеве душевних способности које их условљавају, и обратно дају у неку
руку мерило за оцену могућности дејствовања фаза науке на дух васпитаника.
С погледом дакле на таки њихов одношај и ради међусобног упоређења ево
такођер неколико црта непосредно из историје духовног живота човечијег, с
особитим обзиром на доба детинства и младости, за кад му се у помоћ
развитка умних сила од увек намењују и препоручују вазда начина и
средстава, од којих је најновији програм чисто научног образовања.― (исто,
12-13)
Наводи стога „духовне појаве― које су директно пропорционалне узрасту,
нпр.сагледавање „тачности ствари или тачности њихових одношаја у
простору и времену―, не/схватање целине догађаја или ситуације, способност
„репрезентације―, односно сагледавање узрочно-последичних веза),
способност „генерализације―, односно способност анализовања и
апстраховања. Главну улогу у свему томе има „телесна организација, а
нарочито живчана система човечија― и то тако што се мозак дефинитивно
уобличава „између двадесете и четрдесете године, 'што се потпуно слаже са
напредујућим развитком умности за време целе те периоде' - са свим према
оном биолошком закону да је сложеност функције корелативна са
сложеношћу структуре, т.ј.где је једно, онамо је и друго.― (исто, 16-17).
288
„Заиста, закон еволуције како га је први изрекао Бер за органски свет, а
допунио и протегао Спенсер такођер на појаве света неорганског и
надорганског, објашњава не може бити друкчије, као што се и сам објашњава
кроз, горе наведене истине. Интеграција и прелазак из стања омогености,
неодређености, инкохеренције у стање етерогености, одређености и
кохеренције било материје било покрета, процеса или продуката, директно
или индиректно - ето то је формула како се мењају појави оба света,
објективног и субјективног, по сведоджби историје ствари и историје
појмова, за све области им укупно и за сваку област им појединце. Као дакле
што је на темељу индуктивном од небројених чињеница свију родова и наука
подигнут овај закон, тако обратно из њега се дедуктивно изводе и потврђују
истине засебних родова и наука, па и истине физиологије и психологије.―
(исто, 17)

148
имајући у виду чињеницу да од духовног рада нема користи „ако није удешен
према снази васпитаника― (исто, 19). Функционисање сваког органа „ваља да
стоји у сразмери са ступњем развитка његове структуре ако ће радња да буде
берићетна по њега и по цео организам― (исто), стога форсирање само једног
органа, па био то мозак, бива на штету других, а често и себе сама: „Јер дух,
као год и тело, не може примати преко извесне мере; и ако га кљукате
чињеницама брже него што их је кадар сварити, мора их повратити: место да
се претворе у умну масу, оне изиђу из памети чим пређе испит за који су
гутане― (исто). Погрешно је кљукање чињеницама што огади учење, погрешно
је „претоваривање― што рађа одвратност према књигама, погрешно је да буде
„набавка знања све и сва―, а не „организација знања за које се иште времена и
спонтанога мишљења―. (исто, 19-20)
Залаже се за метод од једноставног ка сложеном, тако што ученици
налазе елементе појединих сложених наука у списима грчких и римских
класика. „Еле ако мали Европљанин у раном детинству представља тип
предисториског ариског и сувременог дивљака и варварина других раса, а у
младости умно показује човека на првим ступњевима цивилизације; и ако
педагогија као вештина има задатак да по начелима педагогије као науке о
развитку духа удешава ток тог развитка, не стварајући при томе ништа ново
но само нешто измењујући наш рођени део интелигенције и значаја што смо
га наследили од оца и матере: куд ће онда бољи метод за ред, меру и средства
васпитања него што је од природе дат у делима старе класичности, у чијем се
садржају и облику тако јасно огледају тежње и наклоности омладине у речи,
која се у слободним часовима радије бави, и кад сама пише подражава,
литературним врстама са њиховим начином казивања него научним, јер јој у
души преовлађује осећајна страна над мисленом и више јој се пријемљиво
срце одушевљава за судбину људи него за судбину ствари...нека би се
питомци гимназије и даље слободно веџбали такођер у наукама о нижим
појавама и одношајима природе и живота, али према сложености им у облику,
од

прилике

као

што

се

класификаторном.― (исто, 28-29)
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Ипак, без природних наука никако се не може замислити опште
образовање: „Најпосле, што их покрај тога опет желимо видети заступљене у
васпитању класичном, физичке науке као средство образовања оних који се
спремају претежно за морални рад, то је поглавито због потпуне умне
дисциплине која је једино могућа са примереним и свестраним програмом.―
(исто, 29) Једностраност у предметним дисциплинама разорна је као код оних
који развијају само тело занемарујући мозак и обратно. У том смислу даје
карактеристике наука: математика и физика су ненадмашне у поимању узрока
и последице, али су искључиве кад треба разматрати комплексност појава које
оне иначе занемарују, „из чега следује да стручни математичари не морају
бити изврсни и у сложенијим наукама, што такође потврђује Спенсер
конкретним примерима и можемо донекле знати и сами из личног искусства―.
Стога су неопходне и науке „у којима ваља појаве определити у целини као
продукте многих фактора―. (исто, 31) Такве су науке астрономија, геологија,
биологија итд. Сама аналитичност коју дају природне науке није довољна без
способности за синтезу, што дају класични језици и књижевности и у том
смислу је класична гимназија примеренија теоријским захтевима педагогије.
Последње питање које разматра тиче се „чувствене и радне стране
васпитаника, које се обе у младо доба природно толико истичу, да им вреди
поклонити сваку пажњу― (исто, 33). Ту се први пут сасвим маргинално
помињу жене и њихове умне способности, које су као и код деце, односно
„младе мушке половине―. „Симпатична система, орган наше чувствености,
развијенија је као код жена исто и код деце него орган наше умности, система
мождана, по чему је без сумње млада мушка (и слаба женска) половина нашег
рода више осетљива а мање умна; те отуда поглавито стара поезија и историја,
речитост и сократична философија ма да, или боље за то што се ауктори им
служе мање тачним но за потпуно неразвијену памет више схватљивим
методом аналогије, који се огледа у литерарно-емоционалном изразу и
спољашњем облику њихову, бивају тим истим удесније и природније средство
за образовање осетљивих срдаца и човечанскога значаја омладине, него строга
и хладна наука која с друге стране има сличан задатак да врши, управо да
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доврши васпитање али касније кад се смире осећаји и мишићи а остане на
снагу мозак и моћ мишљења.― (исто)
Највиши ступањ тек у „мушко и старо доба човека― достижу „највиша
чувства― (исто), као што су патриотско и морално, заједно са естетским,
религиозним и когнитивним. Ипак, у лепоти могу уживати и млади (и жене).
Међутим, за разлику од Спенсера који сматра да се „естетички прохтеви
пробуђују у нама тек пошто су остале прече потребе нашега бића намирене―
(исто, 35), Васа Вујић закључује да је то погрешно, јер се у том случају ни
млади ни жене ни сиротиња не би могли никад „предати тако племенитом и
некористољубивом уживању као што је уживање лепоте. И још даље можемо
да идемо. Естетичко чувство слично (као што је и сродно са) чувствима
моралним и религиозним сувише држи и уздиже у невољи онај и индивидуум
и народ који је њиме о[б]дарен у већој мери, (обоје код Срба такођер беше и
јесте случај) а таког народа и деца природно донесу собом на свет увек и
добре заметке од свију њих.― (исто). Интелектуалне способности немају онако
велику улогу у образовању воље и карактера младог човека као што је има
развијање осећања лепог, моралног и религиозног: „јер рад наш који
поглавито зависи од воље и на њ се односи карактер почива вазда на
осећају.―(исто).
На крају закључује да се у савременом друштву већина труди да
обезбеди материјална средства за живот, док мањина подмирује моралне, у
смислу духовне, потребе друштва. Ови управљају, они их слушају, што значи
да је потребна дуга припрема и оспособљавање мањине да учи и самим тим
служи већини у задовољавању „мислених послова―, дакле у ономе „чим ови
сами немају каде од физичких послова да се баве―. Васа Вујић приступа
верификацији изложеног на основу властитог искуства када је реч о класичној
настави, а реалну препушта другима уз нека мала објашњења. Наводећи слаб
успех ученика у математици и физици наглашава да није никако против тих
наука289, него поставља питање када вежбање тих предмета почиње да изазива
Разматрао је још нека питања која су од посебног интереса за ову материју;
математика је наука која изражава квантитативне односе, крајње апстрактна
289
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непријатност и одбојност. Научни је програм „састављен више из наука
физичких― док класични „сачињавају више науке моралне―, „или другим
речима, садржина предмета класичнога програма јесу главно човек и људски
одношаји, а предмет садржине програма научног јесу главно ствари и њихови
одношаји―. У том су смислу дела античких писаца, поезија, беседништво,
историја, („сократична―) философија, „богата ризница вечних истина
педагогије, етике, естетике, политике, економије, законодавства, логике,
граматике - у кратко психологије, социјологије и целокупне филозофије―. Као
врхунски и непорецив доказ цитира Туроманов навод да „свих 38 (пруских)
факултета заједно са ректором и сенатом берлинскога универзитета тврде
једногласно да се у реалној школи не прибавља онолико опште образовање,
колико у гимназији―. Такође и то да се у гимназији већи успех постиже
захтевима који су примеренији ученичким способностима. А такво
образовање пружа европска гимназија. Задатак је дакле ове расправе да
покаже педагошки значај програма Карловачке гимназије, која је у то време
била мета различитих напада. Васа Вујић пише течно, јасно, користи
прикладна поређења чини материју живљом и занимљивом, доприноси
ближим одређивањима наука као што су психологија, лингвистика,
филозофија. Његово излагање је јасно, поткрепљено примерима и, што је
веома значајно, дефиницијама шта под чиме подразумева. У дужем говору,
који је као привремени директор одржао на Св. Саву 1897. године, желео је да
допуни своју светосавску беседу од претходне, 1896. године. У тој беседи је,
између осталог, истакао да „религиозна идеја у судбини народа, која
намирујући све битне интересе и инстикте човечије природе, иде тиме на руку
политичној идеји, с којом се по правилу спаја―. С тим је повезао најважнију
заслугу Св. Саве, што је утврдио православну веру међу Србима, која као
религиозна идеја представља „основ и темељ свега његова /народног/
итд., сличне њој су физика и хемија где се елементи науке изучавају одвојено;
трећу групу чине астрономија, геологија, биологија, психологија и
социологија „где ваља појаве определити у целини као продукте многих
фактора― што претпоставља „приправне науке - науке класификације― и као
такве те науке захтевају виши степен поимања, па су ученичком узрасту
примереније науке класификације.
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духовног жића и бића―. А за просвету „ваља да буде вазда у духу Савином, т.
ј. религиозном и моралном, што је нераздвојено―. (Програм КГ за шк. 1895/6,
стр. 43). Свети Сава је, „пре свега, помогао оцу и брату, коначно основати
српску државу и утврдити је на њеном темељу, тај највиши организам на
земљи, у коме се оличава народни дух, што се не да касти шта је, али у
држави постаје свестан себе са снажном вољом за сваковрсни напредак
појединаца и целине посредством социјалне дисциплине - друштвеног запта.―
Будући да је за „учовечање човека, уљуђење људи― неопходан „аукторитет
морални, који делује убеђењем на срце и душу, створену од Бога―, Сава је
организовао установе православне цркве, па се као „верски и друштвенополитични препородитељ― по сличности дела, у мањем, пореди са Мојсијем,
Заратустром и Мухамедом. Трећа је заслуга што је сачувао језик, пишући за
вечност, а не „као ми за дневну лектиру―. Васа Вујић је само наговестио своје
схватање о „унутрашњем, вишем човеку― који се може посматрати са „умне
стране― као „научењак и филозоф―, са „чувствене стране― као „поета и
вештак― и као „законодавац и светитељ - вољно и морално биће, у коме се
стичу дарови оба прва, у колико питање о пореклу нашем пре рођења, Одкуда
смо? и крајној судбини нам после смрти, Куда ћемо? претиче сва остала
питања―. А Свети Сава спада, по његовом мишљењу, у људе који „и без
многог испитивања црпу из дубљине свога духа као по неком сећању
(Платонова ἀνάμνησις) оне велике истине и идеје, којима се руководе
покољења и одржавају у моралном и самом физичком здрављу унаточ свима
неприликама, природним и људским, док им се не јави спаситељ―.290 У својим
светосавским беседама, које је редовно држао и објављивао, излагао је своја
гледишта, нпр. године 1899, о људском друштву као највишем природном
организму са својим структурама и функцијама, чије уредбе и установе имају
за циљ одржавање целине и појединаца. Повукао је паралелу између схватања
да књижевност, односно литерарни облици, од „првобитних поздрава и
молитава краљу и Богу у стиховима и прози― створених од свештенства као
„на почетку најинтелигентнијега друштвеног разреда―, „имају дакле сви једно
290
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црквено порекло, потичу из главе свештеничког сталежа― и то је применио на
Светог Саву, „који је утврдио српску цркву, основао српску јерархију,
подигао уредио и обогатио српске манастире, та просветна средишта
средњега века, створио дакле потребу у прилику за развитак српске
књижевности, којој се сматра као први оснивач и први је досад познати
књижевник српски.― Даље је развио теорију „шта је позив правог литерата― и
„шта је предмет дела књижевних, у стиховима и у прози, која се сматрају као
класична т. ј. изврсна―.291 Васа Вујић је био одлучан заступник класицизма. Ј.
Грчић у својој Историји српске књижевности наводи да је Васа Вујић радио
„на философији― (стр.300).
Главни су му радови: Грчка и српска књижевност, [Расправа.] ЛМС 125
(1880) 1-27; Стара и нова психологија292 [Студија.] ЛМС 153 (1888) 1-45; 154
(1888) 1-35; 155 (1888) 1-26, 156 (1888) 1-22; Грци и Срби293 [Расправа.] ЛМС
190 (1897) 1-23; 191 (1897) 46-73; 192 (1897) 100-127; Класична настава.
Програм Српске велике гимназије Карловачке за школску годину 1888/9.
Година XXXVII. Књига XXX. Уређује Директор Гимназије. У Новом Саду.
1889. Штампарија А. Пајевића. Стр. 3-37. Писао је и на друге теме, преводио,
оцењивао рукописе, итд. (углавном за Летопис Матице српске).

14.4.

Глигорије Глиша Лазић
Глигорије Лазић је рођен 1870. у Карловцима. Уписао се у први разред

Карловачке гимназије шк. 1879/80. који је завршио као други "прве класе са
одликом" међу 37 ученика. Разредни му је био Петар Нинковић. Други разред

Програм КГ за шк. 1898/9, 38-43.
Објављено и као посебно издање: Стара и нова психологија. Нови Сад:
Штампарија Св. Милетића. 1888. 126. 8о
293
Објављено и као посебно издање: Грци и Срби. Нови Сад: Штампарија
Браће Поповића. 1897. 80. 8о
291
292
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је завршио као други "прве класе" и био награђен књигом за успех (тако ће
бити и касније). Разредни му је био Павле Марковић, који је те године добио
службу као професор класичне филологије у Карловачкој гимназији. Трећи је
разред завршио као други "прве класе с одликом" и био награђен. Разредни му
је био Јован Живановић. Четврти разред је завршио као први "с одликом"
(свега 16 ученика, разредни Павле Марковић). Исто тако и пети (разредни
Стеван Поповић) и шести (разредни Григорије Барусковић). У седмом разреду
се исписао294, јер је његов отац Стеван Лазић, који је био директор, предавао
редовно у седмом и осмом разреду. Те разреде295 је завршио у Осијеку 1887. У
Бечу је завршио филозофију 1889 и студирао је још отприлике две године, јер
је примљен у Карловачку гимназију 1891. године:
„Одобрава се отварање паралелнога I. б) разреда, те се именује
суплентом Глиг. Лазић свршени философ. (------, бр. ---- )―296.
„Избор учитељског кандидата Глигорија Лазића за суплента на овом
заводу узима се на знање. (30 новембра 1891. бр. 13746.)―297
Положио је професорски испит 1898: „Супленту проф. Гл. Лазићу
дозвољава се двомесечни допуст ради полагања испита (25. јан. 6. фебруара
1898. П. 5/9).―298
„Доставља се декрет Гр. Лазићу с повратком дипломе у ком се именује
правим учитељем у срп. вел. гимназији карловачкој. (11./23. окт. бр. П. 64/55
еx 1898.).― 299
У Карловачкој гимназији провео је двадесет и шест година „као добро
спремљен учитељ класичне филологије, можда последњи тип одушевљена
класичара, за којега осим Хомера и других великана класичне старине није
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Програм КГ 1885/6, 47.
„Гимназију је учио у Карловцима и Осијеку, а филозофију у Бечу―.
Петровић, Коста (1991), 311.
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Програм КГ за шк. 1891/2, 57.
Исто, 56.

Програм КГ за шк. 1897/8, 49.
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ништа имало особите вредности ни интереса. То је доказао и својим
књижевним радом, највише у Извештајима ове гимназије.―300
У чланку Класична настава у гимназији и реформа њена (1896) истиче
главни проблем класичне наставе: учење граматике. Глигорије Лазић сматра
да у прва три разреда треба радити граматику систематски, јер је у том
узрасту (9-12 година) ученицима тешко да разумеју генезу сваке ствари у
граматици. Настава која се заснива „на индуктивном и хеуристичком методу,
који захтева да се сва правила свађају на лектиру и да се ништа не учи на
памет, него све да се оснива на потпуном схваћању.― (исто, 4) прихватљива је
од четвртог разреда. Свака настава има за циљ да ученик научи да гледа,
мисли и ради. Све треба најпре научити на матерњем језику. Пошто је изнео
гледишта иностраних стручњака, износи нека своја искуства, нпр. да само
најзрелији ученици код нас могу преводити омање лаке латинске басне и
приповетке, да је најважнији разлог неуспеха што професори класичних
језика не предају српски језик, историју, географију или грчки и да би
професор који предаје оба класична или један класични заједно с једним од
наведених предмета треба да буде разредни старешина. У синтакси је
поготово важно да се упоређују класични језици и српски, да се правила уче
на примерима пословица или кратких стихова и да се учи оно у чему се два
језика разликују.
"Да је заиста гимназија хуманистична у последње време много
изгубила тиме, што су се на појединим гимназијама класици тумачили само са
језичне стране о томе се сваки може уверити код нас када прочита наредбу
владину за класичну филологију од године 1894., којом се измењује
пређашњи правац и најтоплије препоручује наставницима, да у будуће при
читању и тумачењу класика највише пазе на естетско-моралну страну наставе.
Тако се препоручује у наредби поред оригинала и добар превод лепим
српским језиком из оне партије, која се није могла у оригиналу у школи
прочитати а врло је важна." (исто, 12)
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У одељку у којем разматра класичне ауторе Глигорије Лазић излаже
заправо методе рада и даје практична упутства (Цезар и Овидије у четвртом;
опет Овидије и Ливије у петом; у шестом Салустије, са I Катилинаром
Цицероновим и Цезаровим Грађанским ратом, и Вергилије, Вергилије се
наставља у седмом и Цицерон са најмање две беседе и једним мањим
дијалогом или избором из његових филозофских или реторских списа; у
осмом Тацит и Хорације). Кад је говорио о избору из Цицерона, мислио је на
"Cato Maior и Laelius, de officiis I., Tusculanae disputatione I. V., Orator. Од
беседа пак његових најважније су и најлакше за читање ове: de imperio Cn.
Pompei, in Catilinam, pro Sex. Rosc. Am., in Verrem IV и V., pro Sulla, pro
Archia, pro Sestio, pro Milone, Philippica II― (исто, 13).
О грчком језику каже да све што важи за латински важи и за грчки,
"који је обликом и садржином својом куд и камо наткрилио латински" (исто,
15). У настави грчког језика лакше је примењивати индуктивни метод,
особито у синтакси. То, нажалост, није случај. Као што је препоручивао
латинске уџбенике иностраних аутора тако упућује на уџбенике грчког језика
погодне и за наше прилике. "Овако ми замишљамо себи повољан рад у
настави грчког језика те с правом захтевамо од позваних да се и наше читанке
према овим новим захтевима педагогије данашње удесе; а од наших ученика
више воље и рада баш за грчки језик, који је нама Србима од врло велике
вредности при изучавању наше старије црквено-народне историје." (исто, 17).
Када говори о грчким класицима, Глигорије Лазић сматра да се неизоставно
морају неки аутори радити паралелно: нпр., Херодот упоредо са Ливијем (у
шестом разреду). Грчки су аутори распоређени овако: у петом разреду
Ксенофонт, који је погодан за учење преосталих синтактичких правила,
надовезујући се на градиво из четвртог разреда, Херодот у шестом, Демостен
у седмом и Платон и Софокле у осмом разреду. Хомер почиње да се чита у
другом полугодишту петог разреда Хомер (језик, стих, чије је учење
олакшано већ наученим хексаметром у латинском у четвртом разреду, стил,
реалиа и Хомерско питање). Одисеја се чита у другом полугодишту седмог
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разреда и нешто мало у осмом, јер је донекле тежа, "због тога, што у њој нема
тако много стихова који се понављају".
Пре тумачења Демостена професор мора ученицима "јасно и вешто
описати оно сјајно доба борбе Атињана за опстанак на челу са Димостеном
против великог душмана Филипа, краља маћедонског, а исто тако добро је и
осврнути се при читању на државни и друштвени живот онога времена у коме
је Димостен живео.
Читајући ученици беседе славног говорника атинског Димостена уче се
још из рана ценити човека значајног, љубити отаџбину и народ свој и држати
много до своје части и имена свог, а исто тако увиђају при читању како је
гадно бити превртљив, непоштен и подмитљив. Све врлине, које се налазе у
овог писца, треба још у гимназији ученик да присвоји, како га после у животу
не би могле пољуљати у његову мишљењу никакве прилике." (исто, 19)
"Као нека новина долази један грчки трагичар а то је Софокле", који се
може преводити и разумети тек ако се добро проучи Лесингова драматургија
(исто, 21).
Читање Платона захтева извесна предзнања о филозофији пре Сократа
и односу Платона према Сократу као и о односу Сократа према софистима.
Обично се као увод у Платона чита апологија Сократова и два мања дијалога
(Crito, Laches, Euthyphro, Lysis, Charmides) или два већа (Protagoras, Gorgias).
У циљу боље припремљености за час професору препоручује литературу
(Bonitz' Platonisches Studien и Schleiermachers Uebersetzung).
Логика, коју су ученици учили претходне године, пружа велику помоћ
у разумевању Платона, наравно ако ученик уме да је правилно примени.
Платон помаже човеку да научи да логично мисли, „јер ова лектира
непрестано пробуђује и нигда не да да дух мирује него захтева од њега да као
оно Сократ непрестано људе испитује, истину истражује и бистри појмове. Та
зар неће при читању многих парадоксних мисли учеников дух стати и
запитати се, како је и на ком основу могао Платон ово рећи или такав
закључак створити.― (стр. 20) Глигорије Лазић препоручује да се у гимназији
обавезно чита и Phaedon у избору "баш због религијозно-моралне стране"
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(исто, 21). У Стварном тумачењу грчких и римских писаца указује на
конкретна места у Платоновим делима у којима се могу наћи хришћанске
мисли: зло се злим не враћа (Crito 10), Сократову мисао да је важније старање
за ум, истину и душу него за славу и част (Apol. 17) пореди са сличним
мислима код Матејe (16, 26); такође још два места из Апологије: « Πεξὶ
πιείνλνο πνηνῦ κήηε ηὸ δῆλ κήηε ἄιιν κεδὲλ πξὸ ηνῦ δηθαίνπ, ἵλα εἰο Ἄηδνπ
ἐιζὼλ ἔρῃζ ηαῦηα πάληα ἀπνινγήζαζζαη ηνῖο ἐθεῖ ἄξρνπζηλ » (16) и друго, «
πείζνκαη δὲ κᾶιινλ ηῷ ζεῷ ἢ ὑκῖλ » (17); њих пореди са оним у апостолској
посланици: « Πεηζαξρεῖλ δεῖ ζεῷ κᾶιινλ ἢ ἀλζξώπνηο » (стр.11).
У оба језика је неопходно да ученици имају само по једну граматику за
сваки језик, читанке чија су штива повезана са ауторима који се раде, затим
кратак преглед грчких и римских старина, кратку историју грчке и римске
књижевности, грчку и римску митологију и реалија из грчког и римског
живота. Посебно истиче да је потребан добар латинско-српски и српсколатински речник. На крају је навео употребљену литературу.
Неколико година касније вратио се овој теми: Стварно тумачење
грчких и римских писаца (1902). За разлику од претходног, који је имао
практичну намену у циљу унапређивања класичне наставе, овај прилог наводи
примере

из

класика

који

имају

књижевни,

морално-религиозни

и

хуманистички значај. Прво је поменуо шта су о тој теми рекли Туроман,
Вујић, Зима и он сам, напомињући колика је корист од класичног образовања
„нашој српској омладини ... у националном и патриотском раду― (исто, 4). Реч
је о истим ауторима. Истакао је и штету што се не читају Цицеронова писма,
која би ученике упознала са „старим духом хуманизма―. Поменуо је и корист
од домаће („приватне―) лектире (препоручује Сенеку, о којем је писао у
Бранковом колу, III (1897), ст. 221-2). Слободна лектира или релативно
слободна представља велики заокрет у схватањима чији је принцип non multa
sed multum. И то је било добродошло и матерњем језику и књижевности, јер је
ширило ученичке хоризонте. Препоручује да ученици читају у преводу
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Тукидида, да

се

упознају са делима

Аристотеловим, Плутарховим,

Лукијановим и Плинија Старијег, све то у домаћој лектири.
Г. Лазић се залаже за модел наставе који у то време преовлађује у
Европи: модерне збирке изабраних одломака. У претходном систему
користила су се „пречишћена― издања и традиционални латински приручници
типа „Лекције из књижевности и морала―. Промене у настави класичних
језика (сам Г. Лазић каже да их је ту бивало највише, јер је успех бивао све
слабији) иницирале су уопште промену наставног система. На педагошком
плану, збирке изабраних одломака представљале су суштински напредак, јер
су омогућавале ученику да упозна читаве области античке књижевности, до
тада практично неприступачне. Г. Лазић је врло објективно сагледавао
ситуацију у српским школама и тражио је остварљива решења, користећи оно
што постоји и што је приступачно. Набројао је прихватљиве уџбенике, издања
текстова, преводе. Не упуштајући се "за или" против новине, какви су у то
доба били Сенчеви примери, сматра из искуства "да се уз стварно и естетско
тумачење појединих одељака из класика (а особито оних, који нису прописани
за гимназију) може повољан успех постићи" (исто, 17). Ту је предложио и
превод Илијаде Лазе Костића, „када је сат за Сенца, да ученици виде, како је
наш велики песник погодио врло добро изразе у Омира узабрав најубавије и
најмирисније цвеће из српске народне (уметне) појесије за дивну појесију
Омирову.―(исто, 17)
Начео је још једно важно питање, питање очигледне наставе, које
прихвата само у форми посебних књига и слика, које би требало имати у
школској библиотеци. Набројао је најбоље, јер се само таквом наставом негује
неприметно у ученицима смисао за лепо и племенито.
На крају констатује да ученици радије уче латински „и ако је нама
Србима т. ј. нашој српској књижевности језик грчки много потребнији него
латински― (исто, 19).
Решење је у „што бољим издањима и тумачењима―. То се може
постићи само ако надлежне власти финансијски помогну „уз достојан
хонорар― ауторима издавање оваквих уџбеника, да онда тим књигама опреме
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библиотеке (јер професори „од своје плате не могу куповати дела, која
надмашују снагу њихову материјалну―). Тада ће већа воља професора и
одушевљење ученика, који се и не морају посветити филологији, „најлакше и
најбоље одбити оне неосноване нападаје у нас против класицизма, када нам и
противници увиде, да су ученици добили јасне појмове о свима наукама и
вештинама, чији је темељ у класичном културном свету.― (исто, 20).
Глигорије Лазић је писао на латинском (De Ciceronis librorum de
legibus tempore et libri primi compositione и De compositione secundi et tertii
Ciceronis librorum de legibus) и на немачком. Објављивао је и у страним
часописима (нпр., у Бечу, Франкфурту): "У бр. 7. пр. год. Франкфуртског
часописа на латинском језику 'Scriptor Latinus menstruus ad linguam Latinam
nostrae aetatis rationibus adaptandam complementarius', налазимо краћи чланак
проф. Г л и г о р и ј а Л а з и ћ а 'Nonnula de comoedia palliata et fabula togata,
secundum Teuffel-Schwabe' olim scripsit Essekini (Slav) Gregorius Lazić,
primanus, nunc gymnasii Carlovicii (in Slavonia) professor." (под насловом
Латински чланак српског писца у Бранковом колу XVII (1911), стр. 174).
Преводио је са грчког (Лахит или о храбрости). Објављивао је у
Бранковом колу, Бранику. Био је члан Књижевног одељења Матице српске.
Глигорије Лазић је као и његов отац умео да држи лепе говоре, нпр. на
Св. Саву 1904. говорио је о „Сократу и његовој етици―301.
"Дне 21. октобра 1917. преминуо је проф. Глигорије Лазић иза 26.
године своје наставничке службе." 302
Тешко уцвељена његова мати, племенита госпођа Јелена уд. пок.
директора Стевана Лазића, наменила је библиотеку својих милих покојника
овом заводу за њихов спомен и за знак особите љубави своје и њихове према
гимназији, у којој је покојник, трећи по реду из породице Лазића, послужио
вољно и савесно."303

Програм КГ за шк. 1903/4, 96-7
Програм КГ за 1917/8, 38.
303
Програм КГ за шк. 1917/8, 90.
301
302
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"Како се напред види, ове се школ. године умножио број добротвора
наше гимназијске младежи. Гђа Јелена уд. Лазић писмом својим од 21.
септембра 1918. директору завода основала је за спомен својих милих
покојника, директора Стевана Лазића и професора Глигорија Лази]а, закладу,
из које ће сеса 400 К сваке године о св. Сави наградити два или четири
ученика (ученице), који су показали у прошлој школ. години најбољи успех из
латинског и грчког језика. За ову школ. годину даровала је племенита госпођа
400 К, и тако ће сваке године чинити, док не оснује сталну закладу.
Поклонила је уједно и књижницу својих милих покојника књижници овога
завода, и тако овај завод и ученике његов обвезала трајном захвалношћу."304

304

Програм КГ за шк. 1918/9, 34.
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15.

ОСНИВАЊЕ КАТЕДРЕ ЗА КЛАСИЧНУ ФИЛОЛОГИЈУ НА

ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ БУ

15.1.

Јован Туроман се родио 1840. у Уштици у Горњој Крајини. Основну

школу је учио у Јасеновцу и Петрињи.
Уписао се у Карловачку гимназију 1852/3. у први разред (Туроман је био у
петом разреду 1856/7, када је дошао Лука Зима у Карловце). Био је одличан
ђак (завршио је четврти разред „с превосходством―, у шестом разреду је био
најбољи у разреду305). Лука Зима је предавао Туроману грчки језик, а био му
је и старешина у петом (Програм КГ за шк. 1857). Сава Илић Доброплодни
није могао предавати латински Туроману, јер је увек држао наставу грчког,
нити му је Лука Зима био старешина у шестом разреду (У: Ивковић, К. (1975),
3).
Туроман је 1858. конкурисао за место у Текелијануму, као ученик
шестог разреда гимназије. У Историји Матице српске Ж. Милисавца

306

детаљно је изложен историјат питомца Јована Туромана. Све одлуке Матице у
вези са избором питомаца одобравало је (или није) Намесништво у Пешти. У
случају Јована Туромана није одобрило његов избор, јер је био још увек
ученик гимназије итд. Матица се, међутим, супроставила, наводећи да не
може веровати да би Намесништво допустило да „један од најчеститији
младића без своје кривице сад усред наступајуће зиме у очајном стању остане
и на туђу милост спадне― (стр.790). Већ је био, наиме, месец децембар и
Туроман је дошао у Пешту. Намесништво је попустило и дозволило (јануара
Карловачку гимназију завршавао је „с превасходством―, четврти разред
шк. 1855/6, пети следеће 1856/7 (у годишњем извештају нема списка са
успехом ученика), у шестом 1857/8. као први. Школске 1856/7. као ученик
петог разреда Карловачке гимназије поклонио је за нумизматичку збирку
новчић из 16. века (Програм КГ за шк. 1857, 53).
306
Историја МС Том I, 788-790 и 804-807)
305
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1859) да се Туроману исплаћује ванредна стипендија. Тако је постао редован
Текелијанац већ марта исте године, јер се једно место упразнило. Показало се
да је Матица и те како била у праву када се борила за Туромана, јер је и даље
био међу најбољим ученицима (1860. био је први после првог семестра). И
током студија био је међу најбољима у учењу и био похваљен за то. Био је
шест година Текелијанац. Завршио је Филозофски факултет 1863. и
докторирао307.
Почео је да предаје у Новосадској гимназији 1. децембра 1864. и радио
до 6. децембра 1875. (тада ће прећи у Београд). У периоду од 1864. до 1872.
био је и библиотекар у гимназији.
Постао је члан Матице српске на Главној скупштини августа 1866.
године308, и изабран је одмах за члана Управног одбора309. Следеће, 1867,
изабран је и у Књижевни одбор (чије је одлуке одобравало Књижевно
одељење), а примљен је и у Књижевно одељење Матице српске310.
Период од 1865, када је Новосадска гимназија постала „потпуна―,
тј.осморазредна, све до 1873-74, обележен је политичким деловањем
Светозара Милетића, који је имао жестоке и присталице и противнике међу
професорима и ученицима. То је време и деловања Светозара Марковића и
његових социјалистичких идеја, са истом поларизацијом професора, док су се
ученици сврставали, по правилу, на страну левичара, ако се тако схватају
активности Светозара Марковића и Васе Пелагића, које ће аустро-угарске
власти311 ускоро протерати (1873. првог, а другог 1872).
Када је 1867. оснивана Уједињена омладина српска, која је била
забрањена и у тадашњој Србији, Туроман је проглашен једним од „главних

Ондашњи докторати више су били у функцији завршетка школовања, што
не значи да није било оних који су се истицали научним или неким другим
доприносом (не треба занемарити да је било веома важно стећи докторат cum
laude или summa cum laude, као највиши ранг).
308
Уплатио је целу чланарину, што многи нису, Историја МС, Том II, 100.
309
Исто, 102.
310
Исто, 342-3.
311
Аустро-Угарска (нем. Kaiser und König, скраћено K. und K.) постојала од 8.
јуна 1867 до 31. октобра 1918.
307
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сателита―312 Светозара Милетића. Било би ипак сувише једноставно
прогласити политичко деловање Светозара Милетића као искључивог
„кривца― за турбуленције у гимназији. Традиција политичке свести у
принципу се везује за интелектуалце, без обзира на противуречности,
међусобне анимозитет и сл., а српски интелектуалци су припадали, поготово у
време о којем је реч, образовним институцијама, где су и карловачка и
новосадска гимназија имале централно место. Чак и када је реч о Матици
српској, професори су често водили главну реч, без обзира да ли су били за
или против. То је време Баховог апсолутизма313, чији је главни задатак био да
потчини, централизује и тако контролише рад националних установа 314 и свих
културних удружења. Срби су, то треба стално имати у виду, стекли довољно
искуства у претходним борбама за своја права која је власт у изнудици
обећавала, а онда ускраћивала. Оно што ће бити другачије јесте улога
грађанске класе која економски ојачана одбија да Црква води главну реч. То
не треба схватати као борбу за некакву власт, јер реално није била ни могућа,
него као нову политичку реалност где Црква нема шта да тражи. Најзад, још је
Марија Терезија направила крупан рез у политичким односима када је
одвојила цркву од државе.
Избор два професора, Александра Сандића и Јована Јоте Грујића био је
повод за раздор – против су били сви професори, који су махом били и
чланови Матице српске и то (неки од њих) веома активни315. Неслагања су
резултовала
Гавриловића,

кажњавањем
отпуштањем

ученика,

оставком

професора

привременог

Оберкнежевића

и

директора
Савковића,

кажњавањем професора Туромана и Пушибрка смањењем плате и укором
професорима Петровићу, Ђурђевићу, Подградском, Монашевићу и Вујићу
због понашања противног закону и дисциплини. „Патронат решава под 6. (18.)
У извештају министру полиције од 14. августа 1868. Историја МС, Том II,
235.
313
Назив по министру А. Баху, а трајао је од 1850. до 1859, после Буне 1848.
314
У Аустро-Угарској је словенских народа било приближно колико укупно
немачких, мађарских и осталих несловенских.
315
Привремени управник А. Гавриловић, катихета А. Монашевић, професори
Ф. Оберкнежевић, Ј. Подградски, др. Ј. Туроман, Ј. Петровић, В. Пушибрк, С.
Савковић и др Л. Костић. Историја МС, Том II, 424.
312
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апр. о. г. бр. 104. у погледу догађаја у гимназији од 1867: свака даља изтрага
обуставља се; одпуштени професори Ф. Оберкнежевић и Св. Савковић
повраћају се са почетком школ. год. 1870/71. у своја професорска званија са
правом посљедица рештитуције; професори: Др. Јов.Туроман и В. Пушибрк
враћају се у погледу на плату у службу у своје првашње стање; места
професорска пр. професора М. Димитријеви]а и Јос. Поповића као без стечаја
попуњена и Ст. Лекића као прекобројног проглашују се за упразњена и
разписује се стечај за два места до 6. (18.) јула о.г.―316
Професорски испит је положио 1868. године: „В. с. патронат одобрава
под 19. нов. 1868. бр. 158. накнаду путних трошкова четворици изпитаних
професора [А. Гавриловић, Ј. Подградски, В. Пушибрк, Ј. Туроман], што су их
приликом полагања испита учинили.―317
Поред грчког и латинског, повремено је предавао и друге предмете,
нпр., математику318, логику319.
Туроман је у Новосадској гимназији радио једанаест година, у можда
њеном најтежем периоду, када се не само изборила са тешкоћама него и
успела да постане потпуна и да сачува аутономију. Од професора се тражио
највећи могући напор, не само када је гимназија спала на свега девет
професора.
Туроман је урадио са стручне тачке највише: написао је уџбенике на
српском, што је такође био један од услова опстанка гимназије320. Уџбеници
су били добри, испуњавали су постављене услове, а оно што је требало
мењати или допунити, то је и сам Туроман знао. У Новом Саду класични
језици нису били угрожени, мада је било врло различитих мишљења о
класичној настави, да ли је уопште потребна ако су резултати тако слаби, а
број часова тако велики. Та су размимоилажења ипак остајала на нивоу

Програма НГ за шк. 1869/70, 16.
Програм НГ за шк. 1868/9, 9.
318
Програм НГ за шк. 1871/2, 12.
319
Програм НГ за шк. 1874/5, 4.
316
317

320

Pоред обавезе, уведене 1849 Организационим нацртом, да
професори предају на матерњем, тј. српском језику, cf. ann. 60.

166
расправе, а нису дотакла саме наставне планове и програме које је
прописивала држава.
Сасвим је друга ситуација била у Србији. Туроману се, додуше касније,
приговарало да је његова делатност била на нивоу средње школе, иако је
предавао на Великој школи, да није дао неки допринос класичној филологији
као науци, иако се сматра оснивачем те исте катедре.
Године 1875. прешао је у Београд за професора у Великој школи какво је стање затекао у гимназијама из којих су долазили ученици на
студије? Он сам је истицао у својим бројним иступима и полемикама да се
класични језици недовољно уче у гимназијама, које спремају кадар за
факултет. У гимназијама се грчки није учио, а латински веома мало. По
Туроману је 12 часова за све време школовања у гимназији било заиста
премало, ако се упореди са 47 часова тамо одакле је дошао, дакле готово
четири пута више. Он се није борио за очување класичних језика и културе,
класичног духа, како је он стално истицао, он се борио да тај дух уопште уђе у
српске школе. У својим беседама је покушавао да пренесе пламен
одушевљења за тај антички дух, потезао је све аргуманте да објасни, да увери,
да докаже. У говору на Св. Саву у Великој школи 1884. он је изложио питање
класичне наставе не у Великој школи него баш у гимназијама. Два најважнија
циља који се најуспешније могу остварити класичном наставом јесу развијање
логичког мишљења и расуђивања („умна гимнастика―) и „давање идеалног
правца души учениковој―. А за то треба читати пре свих Демостена и Тацита,
у оригиналу, јер је језик „најверније огледало духа народа ког. Чује ли куцање
срца српског онај, који н. пр. наше народне песме чита у каквом преводу?―321
У Туромановом београдском периоду централно место, дакле, заузима
борба за класично образовање, и та борбеност зрачи већ из наслова.
Уосталом, његова библиографија може доста добро разлучити ова
његова опредељења - у новосадском периоду (1864-1875) преовлађивали су
преводи, и то преводи само Демостенових беседа: „Да ли има за нежне,
млађане духове узвишенијег примера љубави к отаџбини и слободи, него што
321

Туроман, Јован (1884), 22.
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је Демостен, који се пуних 30 година борио за слободу народа свога а против
страшних непријатеља: македонских краљева Филипа и Александра, и против
још већег непријатеља од ова два краља, против покварености народа
свог?―322 Ове његове речи довољно говоре шта га је подстакло да се определи
за Демостена, поред афинитета који је свакако имао, судећи по томе што се
увек враћао овом грчком аутору.
Све време није заборављао свој главни задатак: писање уџбеника,
почев од Латинске граматике, чије је излажење 1870. омогућила Матица
српска, Синтактичких задатака, Речника за Корнелија Непота, до Грчке
граматике, Примера за грчке облике и Синтактичких задатака за превођење
са српског и латинског на грчки.
Године 1892. изабран је за члана Српске краљевске академије
(проглашен 22. фебруара 1895).
Свом добром пријатељу Кости Руварцу и свом професору и после
много година и колеги Луки Зими Туроман се одужио на најлепши могући
начин, сакупивши и сачувавши њихове радове.

322

Исто, 9.
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15.2.

Лука Зима је рођен 1830, у Мањшбергу (нем. Мансберг или Монсберг)

у Доњој Штајерској. Због тешке породичне ситуације у завршио је основну
школу тек 1844. у Марибору, где се уписао у гимназију. Осми разред
гимназије је завршио у Загребу, јер је хтео да боље изучи хрватски језик под
утицајем илиризма. Са њим је у Загреб дошао и Јосиф Житек, који ће такође
бити професор Карловачке гимназије. У Загребу, где није био баш најбоље
примљен323 још је боље упознао српску и хрватску књижевност, а почео је да
учи чешки и пољски језик. Касније је учио италијански и руски. Чешки ће
научити у Прагу, јер је одлучио да тамо студира класичну филологију. У
Прагу је слушао прву и трећу годину (другу у Грацу) код чувених професора
Георга Курција, Лудвига Лангеа, Аугуста Шлајхера и др. Дружио се са
Србима, међу њима са Змајем, који га је наговорио да конкурише у
Новосадској гимназији (слободно место је било оглашено у „Новосадским
Новинама―)324.
Лука Зима је дошао у Карловачку гимназију 1856. „14/26. Окт. Ч. 126.
выс. Патронатъ ddto 21. Септ. 1856. Ч. 11. обявлюе наіменованіе новы
Профессора за нашу Гимнзію, а именно: Госпд. Луке Зиме ізъ Монсберга у
Штаерской за грчкій езыкъ.―325 Био је те године Јовану Туроману разредни
старешина у петом разреду, а грчки му је предавао и те и следеће Полагао је у
Прагу 1869. године професорски („учитељски―) испит из грчког језика за
нижу гимназију, из латинског за целу гимназију.
Две године касније Лука Зима је тражио одсуство, како би могао
полагати допунски испит из грчког језика за вишу гимназију, што му је
Патронат одобрио маја 1871. Испит је положио у Прагу 24. јуна 1872. године.
Лука Зима је отишао 1876. из Карловачке гимназије, јер, као и многи
други, није могао имати обезбеђену старост. Отишао је у Вараждин: „Кр. хрв.
слав. далматинска земаљска влада доставља 21. рујна 1876. бр.4440.

323
324

325

Kriţan (1908), 4.
Исто, 7.

Програм КГ за шк. 1857, 43.
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професору Луки Зими декрет, којим се професором за кр. гимназију у
Вараждину именује, на уручење.― 326
Патронат је 12. октобра те године разрешио Луку Зиму од даље службе
„изричући му особито признање због двадесетогодишњег корисног рада и
примерног владања његова.―327
Остао је у лепој успомени колега професора, ученика и суграђана: „4.
Октобра отишао је професор Зима на своје ново определење у Вараждин,
понесавши са собом нашу братску љубав, а оставивши међу нама пријатан
спомен, који је кроз 20. год. свог ревносног службовања задобио.―328.
После

смрти

Даничићеве

тадашњи

председник

Југословенске

академије Фрањо Рачки нудио му је службу у загребачкој гимназији, са
смањеним фондом часова, како би наставио посао у одбору за израду речника.
Зима је, међутим, одбио због болесних очију. Ипак, када се коначно
пензионисао, прихватио је 1892, после дужег колебања, позив српске владе и
дошао за професора грчког језика у Великој школи. Тада су на иницијативу
новог министра просвете Јована Бошковића раздвојене катедре за грчки и
латински језик у Великој школи, где је већ скоро двадесет година предавао
Јован Туроман, Зимин бивши ученик. Остао је четири године, до 1897. године,
када је напунио 40 година службе. Краљ Александар га је одликовао орденом
св. Саве. Био је и дописни члан Југословенске академије и почасни члан
Српског ученог друштва и Матице српске329.
Лука Зима је умро 1906.: "16. марта иза дуге и тешке болести преминуо
је а 18. је сахрањен у Вараждину у 76. години свога живота некадашњи
професор ове гимназије, краљ. гимн. професор у миру Лука Зима. Служио је у
овом заводу од год. 1856. до 1876. као једна од најврснијих снага, предајући
грчки језик. Познат иначе у књижевности српскохрватској писао је расправе у
'Програмима' ове гимназије: год. 1859, 1864., 1874. и 1875. - Професорски збор
Програм КГ за шк. 1876/7, 29.
Исто, 29.
328
Исто, 42.
329
Kriţan (1908), 22.
326
327
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ове гимназије изразио је своје искрено саучешће породици честитог
покојника, којему нека је вечан спомен и хвала!"330

330

Програм КГ за шк. 1905/6, 76-7.
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16.

GNÔTHI SEAUTON

16.1.

СРБИЈА 1944/1945: СЛУЧАЈ ВЕСЕЛИНА ЧАЈКАНОВИЋА

16.1.1. Увод
Послератни период 1945 – 1989. у бившој Југославији можемо поделити на
период титоизма или титизма (1944-1980) и период „пост-титоизма― (1980-1991) ,
који је завршен распадом тзв. „друге Југославије―. Од Краљевине Југославије
постала је 1943. Демократска федеративна Југославија (ДФЈ), затим 1945.
Федеративна народна република Југославија (ФНРЈ) док, најзад, није 1963. добила
назив Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ).
Обично се сматра да је период титоизма имао неколико фаза, мада мислим да
је онима који су били савременици предратне Југославије и ратних околности било
одмах јасно да имају само два пута: бити за или против, где је за увек омогућавало
разне привилегије, типа „уселити се у вилу на Дедињу―, наравно не баш за све него
за оне „посебног кова―, док је против, непосредно после рата, значило оптужбу за
колаборацију („црвени терор―), што је могло појединца коштати не само лишавања
имовине и (грађанских) права него и главе. Када су се „комунисти― етаблирали на
власти, мењала се форма али не и суштина опресије, тако да ће они рођени после
рата, као савременици и титоизма и „пост-титоизма―, па и новог „устројства― („постпост-титозма―), пре говорити о демократским или народним „кампањама― или
„масовкама―

(као

супституцији

демократских

избора

као

индивудуалног

опредељења, а увек у функцији искључивог очувања власти) него о рационално
осмишљеним „фазама развоја―. Ипак, посматрано ретроактивно, могу се утврдити
„политички― периоди чије су границе више него јасно разграничене, јер су биле
најчешће изнуђене. Тако се периоди 1945-1948. и 1948-1953. тичу односа са
Совјетским Савезом, где је 1948. наметнута као преломна тачка. Затим настаје
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тридесетогодишњи период „самоуправног социјализма― (од 1950). Овај период,
„диктатура пролетаријата―331 могао би се схватити, а тако се обично и схвата, као
диктатура Јосипа Броза, и отуда би се могао посматрати као континуитет репресије,
на пример, после „црвеног терора― и Информбироа, настаће борба против српских
либерала, борба против национализ(а)ма, почев од „хрватског прољећа― итд., па све
до конверзије идеологије комунизма у идеологију национализма. Ипак такав угао
посматрања би подразумевао да се и претходна („пре-комунистичка―) историја
посматра на основу истих мерила, макар са разлога наука не-демократичности који је
КПЈ стекла у систему Краљевине Југославије. Пошто је предмет разматрања једна
хуманистичка наука, класична филологија, у одређеном периоду, биће примењене
оне методе које се заснивају на што поузданијим доказима пре свега архивских
истраживања, односно историјских извора, затим на исказима сведока и најзад на
истраживањима из других научних области која се, више или мање, односе на ову
науку. Оваква проучавања класичне филологије углавном нису обављана.
16.1.2. Кратак преглед периода 1945 – 1989.
Године 1948. Коминформ332 у Букурешту доноси прву и следеће, 1949. године,
у Будимпешти, другу резолуцију333 о стању у Комунистичкој партији Југославије,
што ће изазвати обрачун са „инфорбировцима―, који су подносили тортуру и
издржавали вишегодишњу робију у бројним затворима, од којих је најпознатији Голи
оток. Последњи политички затвореник, званично је отпуштен тек 1956, три године
после нормализације односа Београда и Москве. Период 1952-1980. карактерише
развој „друштвеног самоуправљања―, привредна и друштвена реформа 1964, на шта
ће се надовезати почетком седамдесетих година борба против српског либерализма
и сузбијање хрватског национализма. Устав из 1974. озваничио је федерализацију
Југославије (Србија је једина имала две аутономне покрајине), а Закон о удруженом
раду (1976) докрајчио је одговорност флоскулом да основу „социјалистичког
Диктатура пролетаријата представља прелазни период из класног,
експлоататорског друштва, у бескласно, где неће бити експлоатације човека
по човеку.
332
Информационное бюро коммунистических и рабочих партий, активна од
1947. до1956.
333
Познато као Резолуција Информбироа.
331
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самоуправног удруженог рада чине власт радничке класе и свих радних људи,
друштвено власништво средстава за производњу, итд.итд.―
Друштвено-политичко уређење названо је социјализмом334, који се у почетку
угледао на совјетски модел државног власништва и дириговане привреде, да би се
после разлаза са Стаљином увео појам друштвене својине и самоуправног
социјализма; привреда постаје планска, а (само)управљање радничко. Политичку
власт су држали комунисти, како у Краљевини Југославији тако и у трансформисаној
Југославији, у партији са строгом хијерархијом која је представала авангарду на путу
у комунизам. Реч је о циљаном политичком уређењу које карактерише одумирање
државе, бескласно друштво, где свако ради према могућностима, а добија према
потребама335. Путем у такво друштво могу водити само људи „посебног кова―,
„прекаљени―, свесни и одговорни, „погледа упртог у светлу будућност―336, какви су
били комунисти. Једино је у називу партије сачувана срж идеологије, поготово када
је, макар формално, уклоњен последњи реликт грађанског друштва, тачније када је
партија постала Савез (комуниста).
Растакање Југославије је заправо био процес који се остваривао постепено
(готово двадесет година), коме је и те како ишао у прилог модел управљања: "Свака
република, као и свака аутономна покрајина, појављује се не само као једини
представник одређеног народа него и као конститутивни елемент федерације. Тако је
установљен двоструки суверенитет.―337
У другој половини 19. века, под утицајем Прве интернационале и Париске
комуне, јављају се и у балканским земљама социјалистичке идеје. Светозар
Марковић (1846-1875) био је зачетник револуционарног социјалистичког
програма, чије су слободоумне и радикалне идеје, мање или више
модификоване, не само утирале пут народним покретима него и чиниле базу
програма странака.
335
Научни социјализам, односно марксизам, постао је званична идеологија,
па је марксизам био уведен као обавезни предмет у средње и високо
образовање у бившој Југославији (1974).
336
Социјалистичке радничке партије Југославије (комуниста) - СРПЈ(к)
основана 1919. у Београду, променила назив у Комунистичка партија
Југославије (КПЈ, Вуковар, 1920), 1937. основане су КП Хрватске и КП
Словеније, а КП Србије тек 1945, да би 1952. постала Савез комуниста
Југославије.
337
(Batakovic, D.: Histoire du peuple serbe, Lausanne : L'Age d'homme, 2005).
Распад Југославије није значио крај титоизма / комунизма. Демонстрација у
Београду 9. марта 1991 и отцепљење Словеније и Хрватске 25. јуна 1991
334
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Ипак, за Србију су године 1944 - 1945 биле најсуровији период, период
"црвеног терора" и "чистки", јер је то била изванредна прилика за комунисте да
елиминишу своје политичке непријатеље у току борбе против окупационих снага и
њихових сарадника у Југославији338 (с обзиром да рат у светским оквирима није био
још завршен). За Тита је од суштинског значаја било постизање победе над српском
буржоазијом, његовим смртним непријатељем. Интелигенција је била особито
омражена, јер је поседовала знање: "запленити" (секвестар, пленидба), "одузети"
(експропријација), "национализовати" (национализација - подржављивање), све се то
може урадити, али нико не може отети знање, и зато је интелигенција била прва на
мети Титових партизана. Такође треба истаћи да Титов покрет није био укорењен у
Србији339 за време Другог светског рата.
Ситуација се променила 1944, нарочито када су савезници признали Тита у
својству југословенског лидера у борби против фашизма. Србија се прва ослободила
1944: одмах су почеле ликвидације политичких противника под изговором борбе
против фашиста и њихових сарадника, стварних340 или набеђених341. Током овог
обележиле пре трансформацију титоизма / комунизма у национализам, што се
најзад изродило у грађански рат.
338
То је репресија над "унутрашњим непријатељима", против "реакције", итд.
Није било, на пример, ниједног документа, акта и сл. без слогана "Смрт
фашизму, слобода народу", што је било касније прихваћено као званични
слоган покрета отпора и био често навођен у послератном периоду.
339
Већина Срба у Србији, поготово грађанска класа и интелигенција, била је
лојална краљу Петру II Карађорђевићу и команданту Југословенских снага у
отаџбини (ЈВО) Д. Михаиловићу. Ситуација са сеоским становништвом била
је много сложенија. Због тога се активни отпор против непријатеља (и
његових сарадника) пребацио 1941. у Босну, Херцеговину и Црну Гору, где је
у исто време, посебно у Босни, избио „троструки― рат, један против стварног
непријатеља споља (силе Осовине) и њихових сарадника, други је био у
суштини грађански или "националистички рат" и трећи је био „идеолошки―,
између комуниста и антикомуниста. У сваком случају је млађа популација
(између дванаест и двадесет година) платила најтежи данак у рату.
340
Борба против „класног непријатеља―, борба против „народних
непријатеља― или „унутрашњег непријатеља―, све је то било прикривено
борбом против стварног непријатеља, односно борбом против фашиста и
њихових сарадника (= спољни непријатељ).
341
Свако је могао бити "народни непријатељ" и, наравно, свако је могао да
буде доушник. Систем власти, који се заснивао на страху и неизвесности, у
склопу са мањком сигурности, успешно је сповођен у Србији, а код осталих
југословенских народа примењивао се од 1945, односно одмах после
ослобођења.
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периода, док је нови режим учвршћивао власт, многи интелектуалци су били
оптужени или су нестали, под терором названим „борба са непријатељима радничке
класе―.
После периода „црвеног терора― (1944) судски процеси су у Србији постали
„легалнији―, није више било Војних (или преких) судова342, власт је почела да
организује редовне судове. Осим ових, било је и Судова части.
16.1.3. Жртва једног таквог Суда части на Универзитету био је и Веселин
Чајкановић (1881 – 1946), професор Филозофског факултета Универзитета у
Београду, познат и уважен како код колега у Београду тако и у иностранству. Он је
био ученик Прве београдске гимназије, најстарије и најугледније, затим је студирао
класичну филологију на Великој школи343. Кад је завршио студије (1903) у Београд,
отишао је у Немачку да прати наставу на Универзитету у Лајпцигу, а затим на
Универзитету у Минхену (1903-1907), где је одбранио докторску тезу344. Године 1908
Чајкановић је изабран за доцента за латински језик на Филозофском 345 факултету
Универзитета у Београду. Потом је учествовао у оба Балканска рата и у Првом
светском рату, током којег је прешао Албанију346 са српском војском347 1915. године.
После седам година, враћа се 1919. да у звању професора предаје латински
језик на Филозофском факултету, где постаје управник Катедре за класичну
филологију и римску књижевност. Он је предавао и на Богословском факултету
(компаративну историју религија). Изабран је неколико пута за декана Факултета.
Постао је члан Српске краљевске академије 1922. године.

Војни суд
Велика школа прерасла је у Универзитет у Београду 1905.
344
Ĉajkanović, Veselin: Quaestionum paroemiographicarum capita selecta :
dissertatio inauguralis quam ad summos in philosophia honores ab amplissimo
philosophorum ordine sectionis I in Universitate Ludovico-Maximilianea
Monacensi rite impetrandos, Tübingen : H. Lauppi iuniors, 1908, 40 ; 25 cm.
345
Српски Филозофски
346
Повлачење се показало изузетно тешким: уморни и гладни војници морали
су прећи планине под снегом (превоји на 2500 метара), под веома ниским
температурама..
347
Основао је штампарију и основао часопис „Прогрес― у Бизерти за српске
војнике (болесне, рањене, инвалиде...).
342
343
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Научни рад Веселин Чајкановић обухвата три области: класичну филологију,
као његову главну област, фолклор (песме и приче српског народа) и историју
религија (нарочито истраживање старе српске религије и митологије).
Као професор класичне филологије Чајкановић је објавио неколико чланака из
класичне филологије у строгом смислу (stricto sensu)348, као и чланке којима је желео
да популарише антички свет међу Србима, посебно младима. Он је придавао посебан
значај уџбеницима латинског, лектири, итд349. Зато је објавио четири читанке за
латински, намењене вишим гимназијским разредима (1927, 1928), затим „Преглед
историје римске књижевности― (1932), „Florilegium latinum in usum scholarum―
(1940). Он је желео образовање које се темељи на преводима грчких и римских
класика (нпр. Тацита, Плутарха, итд), али није занемаривао ни српску књижевност и
друге области које значе опште образовање.
Чајкановић је био први који је истраживао грчке и римске изворе збирке
басана Доситеја Обрадовића. Његова истраживања (усмене) продукције (српског)
народа довели су до нове научне области - паганска веровања српског народа (пре
христијанизације). У свом првом делу350 он је изразио мишљење да се старе идеје не
губе током времена, него да оне настоје да се прилагоде новим околностима и новим
потребама. Захваљујући свом знању грчког и латинског и неколико модерних језика,
Чајкановић је примењивао компаративни метод да би успешно реконструисао

На пример, „Вергилије и његови савременици― (1930), „De nucibus in
Romanorum nuptiis usurpatis― (1940), итд.
349
Традиција познавања латинског код Срба била је скромна у односу на
већину других земаља западне Европе, укључујући и Војводину, где је
положај латинског био много значајнији; њима (Србима) наиме није било
лако да препознају и процене потребу учења класичних језика којима би
створили темељ за успостављање европских образовних модела (узора).
Додуше, ситуација у образовању је заиста била тешка у Србији између два
рата: разлике између српске интелигенције, школоване на универзитетима у
Европи и осталих углавном необразованих људи биле су толике да су се
тешко могле превазићи, јер је већина становништва била готово неписмена
(године 1866. било 27% неписмених у Београду у односу на 96%
становништва /у остатку Србије/ према 80% између два рата).
350
„У Бога су вунене ноге, а гвоздене руке“ (1914).
348
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најстарија веровања српског народа. Најважнији је његов рад у овој области О
српском врховном богу (1941, два издања351).
Балканолошке студије, које су настале из балканологије као једне од
humaniora352 уско повезане са хеленистиком, указале су на нове путеве у
истраживањима балканског наслеђа. Веселин Чајкановић је био претеча нове научне
дисциплине која се бави мултидисциплинарним погледом на стару српску религију и
митологију применом компаративне, филолошке и историјске методе353. Хеленисти
су доказали значај критичког истраживања текстова, извора, етимологија, синтаксе и
семантике и стила (истраживати старе формуле и заборављена значења речи, то је
био повратак ad origines354).
Они су основали (балканолошке) упоредне студије који се односе на
балкански

мултикултурни свет. Оваквим приступом отворили су пут према

јединству старог и модерног света доприносећи ширењу античке културе. Милан
Будимир355 и Петар Скок су покренули и издали Revue internationale des études
balkaniљues (4 тома) 1934, у исто време када је основан Балкански институт у
Београду. Овај институт, први и једини на Балкану, затворен је током рата (од стране
окупационих власти)356.
Ова студија је прештампавана 50 година касније, 1989 и 1991.
Још два веома значајна рада објављена су тек 1994: : Речник српских народних
веровања о биљкама и Стара српска религија и митологија.
351
La philologie classique comprend dans son cadre de humaniora aussi la
byzantinologie, la balkanologie et la balkanistique, l’archéologie, l’histoire
ancienne.
351
Cf. ann. 19.
352
Класична филологија обухвата у оквиру humaniora и византологију,
балканологију и балканистику, археологију, историју старог века (како се то
схвата на класичним наукама БУ)
353
Cf. ann. 19.
354
Они су истакли архетиповe креативног процеса и показаli митскe и
магичнe елеменte у уметничком изразу. Овај метод, систематски повратак ad
origines, увео је Милан Будимир (1891-1975), који је увео
интердисциплинарни приступ: класична филологија је постала нова
дисциплина, са упоредном граматиком и глотологијом/глосологијом (уместо
појма лингвистика), упоредном историјом религија, палеобалканологијом,
лаографијом (подразумевају се византологија, археологија, историја старог
века) – оно што је радио Чајкановић као научник наставио је Милан Будимир,
тако да се тај период (1920-1975) сматра златним добом класичне филологије.
355
Cf. ann. 22.
356
Обновљен је 1969. године као Институт за балканске студије.
351
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Ректор Универзитета у Београду именовао је, током рата, Веселина
Чајкановића, иако је он то одбијао, за декана Филозофског факултета. После рата
режим га је оптужио за учешће у изради Српског културног плана, што је значило
колаборацију са непријатељем. Зато је Чајкановић избачен са Универзитета (1945)
без икаквих грађанских права (пензије, права гласа). Он није могао да преживи овај
ударац, нити да подноси срамоту: разболео се и умро 1946. године.357
Државна комисија за испитивање злочина окупатора и њихових помагача
оптужила је Веселина Чајкановића за ратне злочине са описом и квалификацијом
кривичног дела у наставку:

У сваком случају сматра се да је ова казна неправедна, јер је била
инспирисана разлозима који су били далеко од истине. Име Веселина
Чајкановића, као и његов досије, и даље се налази међу именима осведочених
ратних злочинаца (и њихових досијеа). То је била освета победника.
357
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Omot spisa :
Ĉajkanović Veselin
Predmet upućen Javnom tuţiocu za grad Beograd, D. br. 2540/45

Strana prva:
(Grb)
Federativna demokratska Jugoslavija

F(ascikla) broj 760

DRŢAVNA KOMISIJA
za utvrĊivanje zloĉina okupatora
i njihovih pomagaĉa

ODLUKA
o utvrĊivanju zloĉina okupatora i njihovih pomagaĉa
ZLOĈINAC
Prezime i ime: Dr. Veselin Ĉajkanović
Pribliţna starost:
Narodnost:

Srbin

Jedinica, zvaniĉni poloţaj, ĉin: dekan filozofskog fakulteta pod okupacijom
Poslednje boravište: Beograd
Ostali liĉni podaci:
ŢRTVE ZLOĈINA (OŠTEĆENICI):
(sa liĉnim podacima)
KRATAK OPIS I KVALIFIKACIJA ZLOĈINA: Rad na fašiziranju srpskog
naroda, a za raĉun okupatora, preko nametnutog Srpskog civilnog plana.
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Strana druga:
POJEDINOSTI O ZLOĈINU:
(Zloĉinac, mesto, vreme, naĉin i sredstva izvršenja, ţrtve, štete):
Dr. Veselin Ĉajkanović, dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu pod
okupacijom, bio je ĉlan Savetodavnog odbora sa Univerziteta pri Ministarstvu
prosvete i vera po pitanju izrade Srpskog civilnog plana, ĉiji je inicijator i
organizator bio Vladimir Velmar Janković, pomoćnik Ministra prosvete i vera.
Vidi odluku o utvrĊivanju zloĉina Vladimira Velmar Jankovića f. br. 757.

Strana treća:
DOKAZI:
1. Polazna taĉka za drţavni prosvetni plan u okviru Srpskog civilnog plana Inv. br.
1776 – I
2. Putevi srpskog samosnalaţenja / Razmatranja uz Srpski civilni plan/ Inv. br. 1776 –
II
3. Predradnje za Srpski civilni plan Inv. br. 1776 – III
4. Referati profesora za Srpski civilni plan Inv. br. 1776 – IV
Strana četvrta:
ŠTETA:
(U ĉemu se šteta sastoji? – Vrednost u predratnim dinarima)
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14.1.4.

НИКОЛА ЧАЈКАНОВИЋ

(Транскрипт разговора са г. Николом Чајкановићем, сином академика
Веселина Чајкановића358
– непотребно изостављено –)
.....
[ВеселинЧајкановић ] је рођен у Београду у чиновничкој породици
1881. године.
....
Он је почео школу и гимназију (Прва београдска) у Београду. На
матури му је био делегат, онда су увек били, не знам да ли је то још увек
случај, делегати професори универзитета су ишли да буду председници
комисија на матури. Њему је био Павле Поповић. И мој отац је брилијантно
положио матуру. После је отишао, студирао класичну филологију овде у
Београду и тачно онога дана када је дипломирао, иако се није никад срео од
матуре до дипломског са Павлом Поповићем, сретну се на вратима.
Овај га је одмах познао:
Шта је колега, шта је са вама нисам вас видео?
Ево сад сам дипломирао.
Е па шта ћете?
Потражићу место негде у некој гимназији.
Е нећете. Такав човек као ви неће у гимназију. Добијате
стипендију, што је онда била велика реткост, можда је било петнаестак
стипендија укупно у Србији. Идете у Немачку.
И тако је мој отац студирао у Немачкој допунске студије, што би се
данас рекло постдипломске. Био је прво код професора Крузијуса (Otto
Crusius), а онда код професора Крумбахера (Karl Krumbacher) у Минхену који
Пројекат Балканолошког института у Београду, аутор проф. Д. Батаковић:
Suočavanje sa totalitarnim nasleđem komunizma u Srbiji i Crnoj Gori". ТВ серија,
режисер и монтажер П. Јаконић: Црвено доба (2004). Фусноте М. Јовановић.
358
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је онда био за класичне и хуманистичке науке највећа марка сигурно у
Немачкој и једна од највећих на свету. И тамо је положио са magna cum laude,
са најбољим успехом докторат код Крумбахера и дошао у Београд где је
одмах

са

таквим

квалификацијама

постао

доцент

на

Београдском

Универзитету. То је било 1908. године
....
Он је почео каријеру као доцент.
Онда су настали ратови. Он је учествовао у свим ратовима. Био је
резервни официр. Ја не знам тачно шта је, мислим да је почео као... можда
поручник или капетан друге класе, резервни.
У Турском рату био је у првим редовима у Кумановској бици и даље
после према Битољу.
Онда, за време Првог светског рата је учествовао, добио је тифус
можда претпоследњег дана или ту негде сасвим на крају повлачења кроз
Албанију, онда је у бунилу пренет у Бизерту. Тамо се опоравио.
Чим се мало опоравио иако још није могао да иде на фронт он је
основао359, то је једна интересантна епизода у животу, штампарију српских
инвалида. Тамо је заједно са једним француским официром штампао новине
за српске војнике и поред тога једну мало библиотеку360, можда је изашло
једно двадесетак књига361. Он је доста писао за ту библиотеку. Писао је и

Напред = En avant : [Извештаји команде резервних трупа и подофицирских
школа]: Год. 1, бр. 1 (28. фебруар 1916) - год. 3, бр. 872 (16. децембар 1918) :
Бизерта (Тунис) : [s. n.], 1916-1918
360
V. Appendix (En avant)
361
Ĉajkanović, Veselin: Из старих ризница: недељни додатак листа"Напред":
Бизерта : штампарија и књижара Сен-Пола, 1917: [4] стр. ; 25 cm
Чајкановић, Веселин: Женидба Максима Црнојевића : српска народна песма с
коментаром: Бизерта : Штампарија српских инвалида, 1917: 55; 14 cm:
Библиотека Напред ; 4
Aufort, Albert - Чајкановић, Веселин: A L'Hopital : guide de conversation
français-serbe: Bizerte : Imprimerie des mutiles Serbes,1918: 167 ; 14 cm:
Biblioteka srpskih invalida ; 8
Чајкановић, Веселин: Српске народне песме. 2, Песме митолошке: Бизерта :
Штампарија српских инвалида, 1918: IV, 232; 14 cm.: Библиотека
"Напред" ; 10
359
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наше ствари и из своје струке, овај, српске религије и митологије, а написа...
Направио је и уџбеник француског362 ... и један француско-српски речник363
за оне наше војнике који су били тамо.
После, пред сам крај нису хтели да га, Врховна команда није хтела да
га враћа. Ја мислим да је то њему било прилично криво, није хтела да га враћа
на фронт јер су онда били преко потребни људи да оду негде напоље да
покажу шта је Србија, ко су Срби. Тако да је био прво неко време, то је био
већ крај рата, не би он много користио, али је то хтела баш Врховна команда.
Био је мало у Паризу и мало у Лондону где је учествовао, то се онда звала
српска пропаганда. Али је истовремено из све снаге радио, сваки слободан
тренутак на својој струци у «Bibliothèque nationale» у Паризу и у «British
Museum» библиотеци у Лондону.
Онда се вратио, наставио свој професорски рад, одмах после тога je,
19. године већ је постао доцент а мислим... Пардон, био је доцент, постао је
ванредни професор а негде двадесет и можда друге или тако редовни
професор. И био је редовни професор на београдском Универзитету, плус се
Караџић, Вук Стефановић: Стара српска религија и митологија : чланци из
речника и збирке пословица Вука Караџића. Предговор: Веселин Чајкановић:
Бизерта : Штампарија српских инвалида, 1918: [I], 216; 15 cm: Библиотека
"Напред" ; 13
Тита Макција Плаута Аулулариа и Менехми. [1. изд.] Преводилац: Веселин
Чајкановић: Бизерта : Штампарија српских инвалида, 1918: 104; 15 cm:
Библиотака Напред ; 19
Чајкановић, Веселин: Српска читанка за почетнике: 2. изд.: Бизерта :
Штампарија српских инвалида, 1918: VIII, 128; 15 cm: Библиотека Напред ;
23
362
Чајкановић, Веселин - Aufort, Albert: Извод из француске граматике и
Француски разговори (Conversation français-serbe): Бизерта : Штампарија
Сен-Пола, 1916: XX, 144, [5] ; 14 cm. 9. MS DT=m RT=a (текстуална грађа,
штампана) TI=Извод из француске граматике и Француски разговори NT=На
спор. насл. стр.: Abrege de grammaire et guide de conversation. AU=Чајкановић,
Веселин AU=Офор, Албер PP=Бизерта PU=Штампарија Сен-Пола PY=1916
LA=scc (српски) ; fre (француски) ID=58004231 ТЂ 476 За читаоницу
NB DT=m RT=a (текстуална грађа, штампана) TI=Извод из француске
граматике и Француски разговори NT=На спор. насл. стр.: Abrege de
grammaire et guide de conversation. AU=Чајкановић, Веселин AU=Офор,
Албер PP=Бизерта PU=Штампарија Сен-Пола PY=1916 LA=scc (српски) ; fre
(француски) ID=58004231 ТЂ 476 За читаон.
363
Чајкановић, Веселин - Aufort, Albert: Француско-српски речник: Бизерта :
Штампарија и књижара Сен-Пола, 1917: 148 ; 13 цм.
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бавио врло много науком. Он је био професор на београдском Универзитету
за класичне језике, грчку и римску књижевност, међутим његови главни
радови су били из историје религијâ тако да је убрзо после тога, не знам тачно
које године али, почео је као професор класичне филологије. Одмах је добио
професуру и на теолошком факултету као хонорарни професор за историју
религијâ, множина, тј. историју нехришћанских религија. Тамо је предавао, то
ће бити негде, ја мислим, једно тридесетак година је предавао тамо, тридесет
и седам година је био на београдском Универзитету, класичну филологију је
предавао.
....
Био је и декан. Три пута је биран за декана ... Почетком 30. Ја мислим
30., 31. и 32. да је био биран за декана. А после је постао декан и 41. године и
од тога се после направило грдно чудо, уствари он је изабран за декана 41.
године али се извинио, одбио је јер није хтео да буде декан. Међутим два три
дана после тога се догодило исто оно што се догодило пре једно две године
овде, да је декане почео да поставља министар просвете и он је једноставно у
новинама прочитао да је постављен за декана, а после тога су му то приписали
као злочин, као да се он отимао да постане декан за време окупације и као да
је то за њега било неко унапређење, као да није већ три пута био декан.
....
44. године је образован неки тзв. Суд части на Београдском
Универзитету где су сви, сви професори морали да кажу шта су радили и онда
је био, послат је распис. Сећам се тога расписа где је стајало да треба да
кажете све шта сте радили за време окупације, а такође да кажете и о својим
колегама шта су они радили, ако мислите. Тај су распис између осталог дали и
покојном професору Зађи и на техничком, после грађевинском факултету.
Он је реко: Пази молим те, па ју ћу још да добијем орден
денунцијате.
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То је била алузија на чувени онај италијански орден Анунцијате
(Ordine Supremo della Santissima Annunziata).
Онда је тај, заседао тај суд, иако ништа нису могли да нађу. Онда су
сва она акта на коју се позивао мој отац и која су показивала да је отац био
потпуно чист, нестала из архиве Филозофског факултета и он је удаљен са
Универзитета. Просто отпуштен са Универзитета, као да никад није ни био.
Сутрадан, пошто је примио тај акт о отпуштању са Универзитета, он је пао у
кревет. Четрнаест месеци је боловао. Више се није дигао. То је наравно,
срушило га потпуно. Имао је вероватно неки латентни, он је од рака умро,
вероватно је имао неки латентни рак, али као што су сви после лекари рекли
јесте то је латентни али када дође такав један стрес, такав један удар рак се
одмах пробуди.
.....
Тамо је било притиска на Универзитету, нешто су се, неки су се
наравно и сами прсили да би добили неки положај, а било је и притисака са
стране.
Ја сам чуо да, колико је то тачно, колико није, вероватно да јесте, да су
се неки професори озбиљно побунили специјално због поступка према мом
оцу, а онда је Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових
помагача, председник комисије Душан Недељковић, онда су издали
саопштење да су, не сећам се тачно, али рецимо једно петнаестак, не могу да
кажем, то су све велика имена са Београдског Универзитета, да су се тешко
огрешили о српску националну част зато што су учествовали у такозваном
ЦИВИЛНОМ ПЛАНУ.
Цивилни план је био неки план за време окупације, просто је био
измишљен да се нешто ради, да се замажу очи. Да вам кажем шта је највећи
домет тог цивилног плана. Највећи домет је што су променили име два одсека
на тадашњем филозофском факултету. Онда је постојао пре рата и у почетку
окупације историјско-филолошки одсек, и природно-математички одсек. Онда
је као прво, као један, овако, од великих домета цивилног плана да се мењају
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имена, па да се историјско-филолошки одсада зове филолошки-историјски а
природно-математички да се зове математичко-природни. Већ видите какав
је изгледао тај цивилни план, поред тога и у овој ситуацији мој се отац није
грабио да ради у том цивилном плану. Сазнао је актом да је постављен за
сарадника цивилног плана и тачка.
....
Иначе, пардон, иначе могу да кажем још и то да је он био у мало тежем
положају од осталих. Ви знате како је онда било, требало је показати да
историја Србије почиње 7. јула 41. године а мој отац је показао у својим
књигама да су Срби имали неки духовни живот, да су имали нечега у себи пре
векова и векова и векова.
То исто је рекао неко у чланку поводом изласка ове... петокњижја.
Да је он више учинио за успомену српској култури него Хомер за
Грчку, јер је Хомер имао материјала а мој отац није имао ништа. Морао је да
истражује ни из ничега. Истражио је ту културу а, поред тога још је једна
жена била бацила око на његову катедру а та жена је била велики пријатељ са
Душаном Недељковићем, јасно да је он морао да иде, јер та жена поред мога
оца би имала шансе колико ја да будем прима балерина у београдској опери
поред Ашкен Атаљанц.
.....
Данас сам покушавао да нађем [који су још професори били у том
плану], када сам чуо да ћемо имати овај разговор, али нисам успео да нађем.
Било их је више.
То су били сви декани и били су старији професори и тако, тако да не
могу да се тачно сетим и да утврдим. За нека имена би баш било интересантно
али не могу да се сетим који су то били велики научници. Наравно и ови су за
тај цивилни план иако мој отац није прстом мрднуо у том цивилном плану.
Они су тражили, министарство је тражило да у том цивилном плану буду тако
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нека имена која ће да буду, која ће да дају неку специфичну тежину том
цивилном плану.
Хвала Вам, господине Чајкановићу
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17. LE

COMMUNISME

“CONTRE”

LE

NATIONALISME

EN

EX-

YOUGOSLAVIE : MILAN BUDIMIR (1971-1974)

On a connu des périodes en Yougoslavie où la religion et le nationalisme étaient
interdits, proscrits ou seulement mal vus, mais cette atmosphère dépendait de la
politique et d’opportunisme qui formaient l’opinion publique. C’est (bien) le
nationalisme de toutes sortes, qui a été le plus dangereux, surtout le nationalisme
qui s’exprimait en petites différences entre les Serbes et les Croates 364, mais qui
entraînait des conséquences tragiques. Avec le temps on a pu constater que l’idée
fondamentale de l’unité et de l’égalité des peuples constitutifs et des peuples
minoritaires, fut tout à fait utopique, telle imaginée à la manière des communistes.
Ils n’ont fait que d’opposer (« contrebalancer ») un nationalisme contre un autre,
omnium contra omnes, comme il était le bellum (civile) omnium contra omnes
(1941-1945). Il est évident que le nationalisme est capable de se transformer en
n’importe quelle idéologie, il peut simuler le patriotisme ou la religion,
certainement il règne dans la culture, surtout dans la littérature et dans l’éducation.
A l’époque du titoisme le gouvernement actuel faisait effort ou insistait à ce que
l’idéologie soit soutenue par la culture, surtout par la littérature, de même que par la
science, si cela avait été possible (bien sûr, il y avait beaucoup des cas de ce genre,
flagrants, surtout dans la période entre 1944-1945 ; la cible principale était
l’Université de Belgrade, notamment la Faculté de la philosophie). On dirait que la
plupart des sciences soient capables de résister aux faits du nationalisme, mais on
peut constater, au contraire, qu’elles savaient « seconder » le régime. Il s’avère que
les plus grands oppositionnaires aussi que les plus grands opportunistes se trouvait
parmi les intellectuelles – qui sait, sait. Il faut dire que le patriotisme (ou n’importe

364

Batakovic, Yougoslavie…, 1994, p. 14.
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quoi…) était « autorisé » s’il n’était placé au-dessus des « idées », ou plus
précisément au-dessus de l’idéologie !
La période après la Deuxième guerre mondiale est considérée comme époque d’or
de la philologie classique serbe. Le développement des études classiques dans cette
période est en relation proche avec la faculté des lettres de Belgrade. Avant la
guerre, au département des études classiques enseignent Milan Budimir, Veselin
Ĉajkanović et Nikola Vulic, professeurs mondialement connus, qui avaient
collaboré avec les plus grands personnages de cercles classiques365.
Malgré

le

respect

et

l’importance,

Veselin

Ĉajkanović,

accusé

de

collaborationnisme, a dû quitter l’université sans aucun droit civil (pension, droit de
vote). Il est tombé malade et il est décédé en 1946. (témoignage de son fils).
Veselin Ĉajkanović, à première vu, n’a pas été accusé pour ses travaux classiques,
cependant, sur cela, on peut se douter. Pendant « la période rouge » (1944-1945),
lorsque le nouveau régime s’installait, de nombreux intellectuels ont été accusés et
disparus sous la terreur nommée « lutte avec les ennemis de la classe d’ouvriers ».
Cette situation se reproduit en 1948 ; après Informbiro.
Le département d’étude classique, après la guerre, connaît une autre équipe : Milan
Budimir, Miloš N. Djurić et Anica Savić Rebac, pour ne mentionner que les plus
connus. À partir de 1945 le nombre d’étudiants augmente, vu que les langues
classiques deviennent obligatoires dans d’autres programmes d’études, telles que
les langues romanes, l’histoire etc. La philologie classique était définie comme
365

„Mada su bili vezani za rad na Beogradskom univerzitetu, gde su se mogli
stvarati i podizati sledbenici i uĉenici, grupa srpskih helenista i klasiĉnih filologa
nije u punom smislu reĉi postala kritiĉka škola. Ona je dala mnoge rezultate,
znaĉajne po svom unutrašnjem tematskom i filološkom jedinstvu, kakvo inaĉe nije
uobiĉajeno meĊu srpskim kritiĉarima, ali nije postigla veće metodološko jedinstvo.
Klasiĉni filolozi se i inaĉe ĉesto ne slaţu i oštro se razilaze ĉak i u sporednim
pitanjima. Njihov rad predstavlja vaţnu kariku u prelazu od struĉne filološke
kritike ka obuhvatnim antropološkim studijama širokog kulturnog i duhovnog
konteksta. Doprinosima srpskih antropologa kulture i helenista, kritika je u srpskoj
knjiţevnosti bila osetno proširena, unapreĊena i podignuta na viši struĉni i nauĉni
nivo. U prevladavanju impresionistiĉkog nasleĊa, nagovestila je dalji razvitak
kritiĉkog pluralizma i sve veće kritiĉko i filološko zanimanje za spregu teksta i
konteksta knjiţevne reĉi.― (Palavestra, P.: Istorija srpske književne kritike 17682007. Tom I. – Novi Sad. Matica srpska. 2008, 314-315)
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science fondamentale dans le cadre de humaniora (byzantinologie, balkanologie,
archéologie et plus largement dans les domaines reliés à l’histoire, langue
maternelle et étrangères). Le Département avait beaucoup de relations avec les
savants étrangers, mais Milan Budimir a collaboré étroitement avec, par exemple,
Wilhelm Brandenstein (Graz) et Milan Grošelj (Slovénie), puis avec Antoine
Meillet et Pierre Chantraine et enfin avec son meilleur élève Miroslav Markovic
(Cambridge et Illinois).
En même temps le Département fournissait des professeurs de langue latine
qui était obligatoire pour tous aux lycées (il y a eu aussi un gymnase classique à
Belgrade), (le Département fournissait) aussi que des traducteurs (par rapport avec
cette période de titoisme – l’autogestion 1953-1968/1971, il n’y avait ni avant ni
après tellement de traductions des œuvres d’Antiquité : en 1963 Milos N. Djuric a
traduit l’Odyssée, puis en 1965 l’Iliade). Encore une activité qui s’est développée à
cette époque-là et qui avait une importance publique fut l’activité de l’Union des
associations pour les études antiques qui sous-entendait des associations classiques
des Républiques et leurs chercheurs (R. de Macédoine, R. de Slovénie, R. de
Croatie et R. de Serbie). Je tiens à mentionner aussi la revue Antique vivante fondée
1952 par les plus grands scientifiques classiques de Belgrade, Skopje, Zagreb et
Ljubljana. Milan Budimir a défini le titre de la revue ce qu’on peut lire sur le site de
la dite revue. Le régime était intéressé, dirait-on, de supporter les domaines
différents, au moins ce qui n’étaient pas trop critiques, comme par exemple, la
plupart de philosophes. C’était quand même une sorte de contrôle, parce qu’on ne
savait jamais quand ce support serait supprimé. To da se taj odnos smatra paradom
meni nije ĉisto, ima pozitivnih rezultata. Moţda je bolje da se jednostavno kaţe da
je postojao interes da se unapredjuje jedna neutralna disciplina a da je s druge strane
podvrgnuta ĉvrstoj konroli neka druga disciplina, na promer albanologija ili
filozofija .
Après Informbiro puisque le soutien soviétique à la Yougoslavie fut suspendu, Tito
s’est tourné vers l’Occident . La répression du régime à l’égard de l’intelligence et
des citoyens en général a commencé à faiblir depuis de 1945 sans jamais disparaître
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totalement, d’où cette distinction de l’intelligence en « honnête » et en
« malhonnête » qui était nommée de terme « bourgeoisie ».
Il existait sans doute des critères pour classifier les intellectuels dans deux
groupes366. Les classicistes, on dirait, n’étaient jamais dénommés comme
intelligence malhonnête, donc ennemie, même pas au moment où ils critiquaient le
régime, comme cela faisaient Milan Budimir et Milos N. Djuric. Ils n’étaient pas du
parti mais ils ne représentaient aucun danger à l’égard du régime et étaient laissés
s’occuper tranquillement de l’enseignement et des recherches, ce qui était, en fait,
leur ambition.
On peut supposer que les services secrets essayaient de trouver ses collaborateurs à
l’intérieur du Départements, mais il est certain qu’il n’y avait pas de persécutions .
Contrairement, il était opportun pour le régime de favoriser leur participation aux
réunions d’Eirene, FIEC, aux congrès et ainsi de suite. Il n’était pas tout facile de
faire, mais quand même on publiait des manuels, des guides pédagogiques et autres
moyens pédagogiques.
Il suffisait d’ajouter dans un manuel quelques nouvelles phrases relatives à la
philosophie du marxisme pour le rendre convenable à la nouvelle utilisation.
Cependant, le contrôle faible, partiel ou individuel, ne pouvait retenir les savants de
quitter le pays pour s’installer à l’étranger. Parmi eux il y avait des philologues
classiques, surtout après 1965 – cette année la situation politique était très dure en
Yougoslavie. Par conséquence il y a eu plusieurs raisons pour les jeunes de quitter
le pays, mais la raison le plus évidente était la politique. On n’était pas rassurés, on
pourrait se trouver sur « la liste » sans savoir pourquoi (et quand). Cette atmosphère
a créé un sentiment pour l’autocensure, mais à l’époque pareille il apparaît toujours
l’individu qui ne veut pas accepter / qui refuse les conditions imposées. Ce fut le
cas de Milan Budimir (« rebelle/dissident/ connu, et scientifique prophète »).

366

Vlast je, takodje oĉigledno, imala razliĉite kriterijume (aršine) po pitanju kome
smanjiti a kome povećati represiju,odnosno ko je pretnja za reţim a ko nije.
MeĊutim, takve okolnosti su prisiljavale vlast na ustupke, najĉešće po pitanju
oĉigledne represije, kako se mogu tumaĉiti politiĉki zatvorenici.)
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Quand même, raisonnable qu’il était, il acceptait de faire des concessions qu’il
savait habilement cacher. Il disait toujours vérité d’une manière décente, la vérité
ridiculisée sous un voile. Ainsi, dans la première édition de son manuel Στοιχεία

Ἑλληνικά nous pouvons lire dans la Préface telles sortes de déclarations (quelques
exemples):
« Ces explications (sc. explications scientifiques concernant

la langue

grecque) données serviraient sans doute aux élèves et enseignants de lycées
classiques, qui se forment dans nos républiques grâce à la politique d’éducation
clairvoyante de nos dirigeants soutenue dans la Résolution (c.-à-d. la Décision…)
de la Troisième réunion plainière du Comité central du Parti communiste de la
Yougoslavie (III plenum CK KPJ).
Le noyau de l’enseignement classique aussi que l’éducation européenne se basent
sur l’esprit de l’antiquité grecque qui est en relation très étroite avec les peuples
balkaniques. Dans l’esprit de nos tendances progressives, dans ce manuel est
appliquée la méthode dialectique afin d’apporter mieux à la compréhension de
certains phénomènes. »367
Les concessions de telles sortes n’ont pas aboli leur intégrité ni dévalué leur
standard éthique, lequel possaidait aussi la majorité des enseignants de lycée.
Milan Budimir n’était pas mon professeur de classe, il était déjà longtemps
pensionné, mais il en était beaucoup plus : le maître qui m’a choisie pour son
assistant, parce qu’il avait besoin d’être assisté parce qu’il avait perdu la vue dans
ses années trente. J’avais 18 ans quand j’ai terminé avec le meilleur succès mon
premier an en études classiques quand il m’a demandée de venir, presque chaque
jour, chez lui, pour travailler ensemble. Ce travail consistait à ce que mon maître
réfléchissait et écrivait virtuellement ce que je devais noter sur le papier tout en
„Ova tumaĉenja bez sumnje će dobro doći uĉenicima i nastavnicima klasiĉnih
gimnazija, koje se, zahvaljujući dalekovidoj prosvetnoj politici naših rukovodilaca,
izraţenoj u rezoluciji III plenuma CK KPJ, izgradjuju u našim republikama.
Srţ klasiĉne nastave, a ujedno i temelje evropske prosvećenosti, saĉinjava
grĉka antika, koja je s nama Balkancima vezana još posebnim vezama. U duhu
naših naprednih pregnuća, primenjen je u ovom udţbeniku, radi boljeg objašnjenja
nekih pojava, dijalektiĉki metod.―
367
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apprenant le métier me servant de ses yeux. Je tiens à dire une particularité : il me
permettait de m’adresser à lui par Professeur pendant notre travail, mais en publique
toujours Monsieur le Professeur, jamais Camarade (le) Professeur.
Je parle de ces détails parce qu’ils sont importants pour comprendre l’attitude
hostile (de tous ceux quasi-communistes) devant tout ce qui venait de la bourgeoisie
(dans le sens des habitudes citadines)368. Ce fut en 1968. après les manifestations
d’étudiants369.
Milan

Budimir, membre

de

l’Académie

des Sciences et des Arts Serbes,

classiciste et balkanologue, a publié370 en 1972 à Sarajevo un article qui l’a coûté
d’une accusation d’être nationaliste, et d’autres qualifications qui seraient
prononcées et signées dans la presse, comme d’habitude, par un anonyme. Il
s’agit dans son article des termes prenant part au discours des communistes,
par ex. la révolution, les partisans, les classes, l’internationalisme, l’« unitéfraternité », les « peuples et minorités », le socialisme scientifique, l’expérience
scientifique), l’avant-garde, mais il s’agit aussi des mots proscrits, par ex. la
théologie, la religion, la monarchie, la rébellion,
désobéissance, l’insubordation,

surtout

le

l’opposition, sauf

soulèvement,
la

Lutte

la

ou le

Mouvement de libération nationale... Tout est mis à l’intérieur d’une analyse

368

Même de nos jours on n'emploie pas le mot bourgeoisie. La bourgoisie rouge est
locution utilisée par les étudiants qui manifestaient en Yougoslavie en 1968. Cette
locution vise des hommes riches de l'époque, tels que les fonctionnaires du parti
communiste, les généraux de l'armée yougoslave. Les paroles telles que „à bas la
bourgeoisie rouge― ou „à bas les princes socialistes― visaient la bourgeoisie en
général, et les manifestations capitalistes déviantes à l'intérieur de la société
yougoslave.
369
J’ai été l’une des rares étudiantes en philologie classique qui aie adhéré au parti
cette même année où le Département de philosophie et sociologie de la Faculté des
Lettres fut accusé de politique contre le gouvernement. Cet acte a provoqué une
déception profonde parmi les étudiants en général, on a compris enfin des
manipulations de communistes si bien qu’au moment de l’effondrement de
Yougoslavie un grand nombre de nous qui étions dans l’enseignement a refusé
d’adhérer au parti socialiste.
370
Milan Budimir, membre de l’Académie des Sciences et des Arts Serbes,
classiciste et balkanologue, a écrit un article intitulé La rhapsodie serbe de Philippe
Visnjic, publié en 1972 à Sarajevo. Il a voulu faire une analyse nettement
philologique du poème La Rébellion serbe contre les janissaires afin d’en tirer la
conclusion que ce poème était plutôt littéraire que populaire.
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philologique minutieuse et scrupuleuse d’un poème. Ce poème est tellement
complexe qu’on pourrait conclure qu’il s’agit d’une œuvre plutôt littéraire que
populaire. Tout ce qu’il y a dit était la vérité pure et simple, mais au moment du
nationalisme forcé ses analyses semblaient nier les valeurs communistes et critiquer
l’égalité et la fraternité établies. On pourrait en conclure que si les valeurs d’égalité
et de fraternité avaient été établies vraiment en Yougoslavie, pourquoi ce texte
savant aurait provoqué une harangue violente de la classe au pouvoir.
Milan Budimir appartenant aussi bien à l’enseignement qu’à la science .
L’apparition de son article a fait écho parmi les intellectuels. L’événement du 1973
dont il était sujet peut servir d’exemple que la philologie classique n’a pas réussi à
se soumettre à la transformation du « socialisme à image humaine » en nationalisme
particulier, ce qui a commencé dans les années 70. La raison en est que les plus
grands classicistes ont refusé eux-mêmes de se soumettre. La philologie classique
ne s’est jamais solidarisée avec le mouvement nationaliste ni avec d’autres
tendances politiques de l’époque. C’est pourquoi elle a été baissée au niveau de la
survivance, car le meilleur jeune cadre commençait à quitter le pays pour travailler
à l’étranger. Ce qui nous est resté c’est la langue latine qui est enseignée dans toutes
les écoles secondaires et aux universités, rarement le grec. Mais ce que nous
manquons ce sont professeurs et chercheurs de qualité de M. Budimir, V.
Cajkanovic, M.N.Djuric.

17.1.

Epilogue

La pléiade de nos grands scientifiques, avec Milan Budimir à la tête, a trouvé une
manière de subsister et à se maintenir, de surcroît à faire progresser la philologie
classique malgré les réalités balkaniques dans les temps de Tito. Les relations parmi
les peuples de l’ex-Yougoslavie pourraient se rétablir dans l’avenir proche
particulièrement à travers les recherches scientifiques. Notre cas n’est pas unique,
l’antiquité peut être dans ce sens le sujet et la méthode : les Hellènes ont inventé
tout/ont pensé à tout/ il faut seulement être sage et se serrer la main.
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À mon avis l’héritage des classiques de l’ex-yougoslavie, même plus
largement sur les Balkans, nous oblige à continuer. Milan Budimir a appris à ses
assistants une règle de vie : Nulla dies sine linea, ce que signifie d’après
lui : « Travailler en réfléchissant, c’est la première et la plus importante qualité
possédées par l’ homme. Sans travail il n’y a pas de vie. » Ce fut sa manière de
comportement pour toute la vie.
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18. МИЛОШ Н. ЂУРИЋ (1892-1967)
ΘΕΜΙ ΣΕ ΔΙΚΗ ΣΕ371
- „И ЧЕСТИТОСТ И ПРАВДА― Политичка заједница у којој нема или готово нема етичког
(само)преиспитивања, и у којој критички дух и поштовање правила важе само
за друге, мора се дубоко замислити и забринути. У тешким временима која
карактеришу преломни догађаји, људи по природи ствари траже решења у
прошлости када су „као некад давно― пребродили тешкоће, најчешће снагом
индивидуалног моралног става. Чак и ако је такво решење заправо мит у
смислу практичног дејства, оно ипак има ону ирационалну снагу потребе да
се припада одређеној (друштвеној) заједници како би се прикупиле снаге и
кренуло даље. Античка Спарта је, са Ликурговим законима, заувек остала
идеал, којем се тежило, мада је ретко ко, укључујући античке Грке, уопште и
покушао да га оствари „да као пчеле увек буду једно тело са заједницом и да
збијени узајамно око вође, скоро ван себе од одушевљењa и частољубља, до
краја припадају отаџбини―, како каже Плутарх говорећи о митском
спартанском законодавцу Ликургу. И после толико векова човек је и даље
друштвено биће (πνιηηηθòλ δῷνλ) и даље има неодољиву потребу да негде
припада, можда све више и више како ствара све већа и већа техничка и
технолошка чуда.
Милош Н. Ђурић, за све чика Миша, био је пример човека чије речи и
дела у смислу друштвеног ангажмана, као професора, прво гимназије, затим
универзитета, а пре свега и увек хуманисте, никада нису били у раскораку.
Рођен је у Бенковцу 1892. године. После завршене основне школе и гимназије
371

О Парменидовом Θέκηο ηε δίθε ηε, в. Appendix III на стр. 228.
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студирао је класичну филологију (хеленску и римску књижевност са
археологијом) и философију у Загребу – треба бити доследан и говорити
философ, јер је чика Миша говорио да нисмо љубитељи таме (фило-зоф) него
мудрости.

Рукопис01
У свесци из латинског за седми разред налазе се два превода из
Цицеронових дела (један говор и мањи филозофски текст, или део већег,
који су тада били предвиђени по програму) по свој прилици 1909. године:
Цицеронов говор о врховној власти Гнеја Помпеја и Лелије или о
пријатељству.
Године 1913. отпутовао је у Грчку и обилазећи је стигао до свете горе
Хеликона где се налази извор Хипокрена, са којег су пили песници древне
Хеладе надајући се надахнућу. На питање да ли је осетио нешто слично, рекао
је да није, али да је био потресен сазнањем да пије воду с извора на који су
долазили најславнији грчки песници. По завршетку студија радио је као
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професор у гимназијама у Сремској Митровици, Земуну и у чувеној Другој
мушкој гимназији у Београду (1916-1928).

Фото 01 Студентски дани Фото 02

Студентски дани – фото 03
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Рукопис02
Свеска са преводом из студентских дана (1914): Тит Макције Плаут: Лонац са
златом (Aulularia) Комедија у пет чинова. С латинског превео Милош Ђурић,
phil.
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Предавао је на Филозофском факултету у Београду готово пуне четири
деценије, од 1928: постао је доцент 1933, ванредни професор 1938. и године
1950. редовни професор. За време рата је одбио да потпише Апел српском
народу, од 13. августа 1941, који је позивао на ред и послушност окупатору,
односно да је дужност „сваког правог српског родољуба да свима силама
настане да се онемогуће паклене намере комунистичких злочинаца―. Када је
Милош Н. Ђурић, ушавши у дворану Коларчевог универзитета видео да се
потписује апел, кренуо је према излазу. Да ли му је тада један композитор и
диригент рекао „Не бежи, Милоше― или „Ви се играте главом, господине
Ђурићу! Немци вам то неће заборавити.― , сасвим је свеједно. На то му је
Професор узвратио речима које ће постати симбол доследности у етичком
ставу: „Лако је Вама да то потпишете: Ви свирате у дипле, а ја предајем
етику!― мада је познатија варијанта „Лако је теби, ти у дипле свираш, а ја
својим студентима етику предајем.―372 Окупаторска власт га је пензионисала
1942, а на факултет се вратио после ослобођења.
За време рата, после Бањичког логора, на крвавој сремској кланици
изгубио је сина јединца Растка – њему је посветио свој најдражи превод,
Есхилове Трагедије: „Сени свога јединца Растка М. Ђурића, свршеног
матуранта који у одбрани отаџбине погибе 8. IV 1945. г. посвећује своје
преводе Милош Н. Ђурић.― Отац и мајка никад нису нашли његово тело.

Питање морала је од највећег значаја за сваку људску заједницу, јер су
неписана правила готово увек јача и меродавнија од сваког писаног правила
или (чак и) закона. А унутар те заједнице недостатак морала се најтрагичније
одражава на младе нараштаје који се, по дефиницији, угледају на ауторитете
(прво на родитеље а онда на учитеље и све оне који утичу на њихово
образовање и васпитање. Питање морала није једном задато и непроменљиво,
али јесте његово поштовање, а то значи да се у датом тренутку нека морална
правила морају поштовати како би се могло кренути даље. Милош Н. Ђурић
ће остати познат не само по свом доприносу науци него и по свом моралном
одговору, на који ће се људи позивати онако као што се позивају на античке
изреке. О једном таквом примеру, в. Јовановић (2003), 178.
372
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Са сином Растком 14. јула 1936. - фото04
И после рата се дешавало да буде „осмотрен―, без обзира на све, јер се
увек нађу безименици, безимењаци који су спремни да се додворе власти тако
што ће нешто дојавити ономе-коме-треба или некога цинкарити. Десило се да
су студенти дошли да се жале свом чика Миши на храну, смештај, недостатак
уџбеника и литературе и ко зна на шта још у том тренутку, а чика Миша је
својим чувеним громким гласом рекао отприлике: „Е па, када бисте сада
пошли са транспарентима од Калемегдана до Славије, не би тако било!―
Безименик је брже-боље дојавио тамо где треба и ето ти сутрадан некога да
пита сведока, да ли је она та и та особа која је чула како професор позива
студенте на демонстрације. Она је одговорила: „Никако! Професор их је само
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очински саветовао!― Када је то испричала чика Миши, уз опаску да је слагала
иако их је он учио да увек говоре истину, он је рекао, такође чувеним речима:
„Соколе мој, добро си урадила!― То је било негде 1955. године. А реч је о
Љиљани Црепајац, која је једна од оних за које је чика Миша рекао: „Где ја
стадох они су почели, куд ја нисам они стижу, што ја почех, они продужују―,
поносан што је преводилац Аристотелове Политике била његов студент.

фото05 – Чика Миша са члановима Катедре
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фото06 – Чика Миша са члановима Катедре
Имао је изванредан однос са људима, али са студентима и уопште са
младима више од тога. Био је захтеван, али је то увек било на њихову
добробит: ценио је широко опште образовање, познавање наше културне
прошлости и знање бар једног страног језика. Поштовао је критичко
мишљење и нарочито лепо и писмено и усмено изражавање – такве је, како
студенте тако и дипломиране, подстицао да пишу и помагао им да објаве своје
радове. Познати су били заједнички излети на Авалу: „Следеће предавање
имаћемо код „Чарапићевог бреста― на Авали. Идемо на излет; полазак је
уторак, у девет, са Славије.― Није било одсутних, јер су имали част и
задовољство да слушају чика Мишу како им говори о грчкој митологији, о
музама и олимпским боговима од подножја Авале до њеног врха. Није
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подносио некултуру, а сматрао је најгорим неваспитањем када би се студент
усудио да дође неспреман на испит.

фото07

фото07а потпис на полеђини фотографије
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Године 1951. постављен је за спољњег сарадника Института за
проучавање књижевности САНУ, 1955. постао је дописни, а 1961. редовни
њен члан. Био је члан Савеза књижевника Србије и Југославије, Савеза
преводилаца, ПЕН-а, Српског филозофског и других друштава, а треба истаћи
и његов допринос часопису Жива антика. Одликован је орденом 1964.
године, и награђен је Седмојулском наградом 1965. Његова библиографија
радова има 400 јединица, објављиваних од 1912. па готово до смрти 7.
децембра 1967. године. Једном приликом је рекао да највише држи до дела
Платонова академија и њен политички рад, које је издала САНУ 1960 (рад је
Академија примила још 1943, а приказан је 1958). Ту је приказао Платонову
академију у новој светлости: њу је Платон основао ради образовања нових
нараштаја који треба да препороде хеленско друштво у свима крајевима
Хеладе. Све што је Милош Н. Ђурић урадио, остаје незаобилазно било за
научнике, за преводиоце, љубитеље и све оне који са различитих разлога
читају његове књиге. Још је важније сагледати каква су то епохална дела
написана или преведена – задивљујућа је енергија и таленат који су огромно
знање преточили у књиге да се свако мора питати: како је то могуће! То су
људи који су задужили српску културу – по причама оних који су га слушали
и познавали, био је широка душа, непосредан, увек спреман да помогне, без
таштине и одмеравања да ли га довољно цене. Величина човека се мери
управо тиме колико је незаинтересован за части и почасти. А без обзира на
таленат ништа није могуће без бескрајне вредноће – устајао је у пет сати,
почињао да ради у шест и ниједан дан није прошао а да нешто није урадио.
Овде ћу цитирати речи Вељка Кораћа, из његовог уводног текста под
насловом Пример Милоша Н. Ђурића, у Споменици којује издао Филозофски
факултет БУ 1966. године (стр.2):
„Велики списак објављених радова Милоша Н. Ђурића најбоље
показује како је широко подручје његовог истраживачког интересовања и
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како је изузетна истраживачка знатижеља његова духа. Ипак, највећи део
његових дела посвећен је старој Грчкој. Штавише, наша хеленистика се не
може ни занислити без тих дела. У њима Милош Н. Ђурић показује све лепе
стране свог плодног и увег будног духа: заносну љубав према старом свету из
кога је израсла модерна европска култура, ненадмашно богатство маште и
увек присутну човечност с којом осваја свакога с ким долази у лични додир.
Све што казује и пише, Милош Н. Ђурић изражава бираним стилом и језиком.
Никад спутан у свом изразу, он увек испољава особито јединство ума и срца,
које његовим делима даје својеврсну уметничку вредност.―
Ево завршне реченице Увода већ поменутој Аристотеловој Политици
(стр. XXXIV):
„Сва тројица [Платон, Аристотел, Демостен] остају Атињани: и у
распореду и у конструктивној спекулацији Платонових дијалога, као и у
склопу, огњеној страсти и пркосној енергији Демостенових државничких
беседа и у Аристотелову смислу за искуство и чињенице, огледају се игре
истоветне природе и ћуди истоветног неба и земље, као што се на љускама
неких риба светлуцају и преливају сребрне и златне лучи њихова завичајног
сунца.―
Без обзира што је добро познато, ипак треба истаћи Видовданску етику
(1914) и Смрт мајке Југовића (1918) и друге научне радове, затим бројне
предговоре, преводе Есхила, Софокла, Еурипида, Аристофана, старе хеленске
лирике, Платона, Аристотела, Ксенофонта, Сенеке, Плутарха, Аријана,
Лукијана, Лонга, Тагоре, Адлера... Превод и оригинал се међусобно подстичу
и снаже: „Кад преводилац не преноси само речи оригинала него даје и мисао и
осећајни тон који их прате, који је и сам књижевно или песнички обдарен и
води рачуна о конститутивном значењу смисла у вези мисли, тако да може
преводити правом вокацијом, онда се његов превод може квалификовати као
стваралачки. Такав је превод зрачење метемпсихосе, тј. сеобе, песникове душе
у душу преводиочеву.― Круна свега су наравно Хомерови епови.
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Као пример преводилачког поступка навешћу стихове који на најбољи
начин

одсликавају

хеленску

етичност

и

хуманизам

ако

под

подразумевамо оно што је Милан Будимир рекао о суштини Илијаде.

Оба су спомена пуни, војскомору Хектора један
Ахилеју до ногу савијен плакаше силно,
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а свог час плакаче оца Ахилеј, а час Патрокла,
и плач се њихов стане по целом разлегат’ шатору.
А кад се ридања веће Ахилеј нарида дивни,
те му жеља за плачем из грудӣ и удова оде,
са свог устане стоца и за руку подигне старца
жалећи седу му главу и белу његову браду,
лицем се окрене њему и крилате прозбори речи:
„Јадниче, занаго многе у души премучи муке!
Како се усуди сам да ахејским лађама кренеш
на очи човеку оном што теби честите многе
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синове погуби већ? У тебе је железно срце!
Него нудер седи на столац, а у срцу чемер
пустимо нека се стиша, и ако жалосни јесмо,
јер страховити плач баш ништа неће нам помоћи.
Такву судбу већ бози испредоше људима јадним ,
нека живе у болу, а сами безбрижни јесу.
Леже бурета два у Дивову двору, из једног
даје дарове зле, а из другог дарове добре.
Коме из бурета оба громовита помеша Диве,
тај ће овде наићи на зло, а онде на добро.
Кога обдари бедом, у ругло ували тога,
те га чемерна глад по убавој прогони земљи;
лута, ни смртни људи ни бози не поштују њега.―
(Хомерова Илијада. 24, 509-533. Прев. М. Н. Ђурић)
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тим
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За студенте су битни уџбеници Историја хеленске књижевности и
Историја хеленске етике. за коју је добио Октобарску награду града Београда
1961. У уводном делу Трајна актуалност хеленске етике каже:
„Хеленска мисао уопште јесте непрекидна, ако не и постојана,
покретна снага европске културе, и њену привлачност човечанство осећа
сваки пут кад год покуша да се од ње удаљи. Све духовне епохе: и Хеленизам
и Романизам, Патристика и Схоластика, Препорођај и Рестаурација,
Просвећеност и Класицизам, нису друго него нова уобличавања хеленскох
духа. Као што се у музичкој композицији званој рондо главна тема појављује
повремено, а пре сваког поновног јављања развија се нека друга, узгредна или
помоћна, тако и у развитку европске културе, хеленска култура чини главну
тему, а препорођаји у томе развитку нису друго него рефрени хеленске
културе као главне теме. И хеленска етичка схватања зраче кроз цео Средњи
век, она утичу и на развитак нових етичких система и још врше своју
историјску мисију, јер је развитак хеленских етичких схватања донео
проблеме за које се интересује етичка свест и данашњег човечанства.―
(Историја хеленске етике.- Београд. 1961. 2).
Из времена рада у гимназијама, што је увек представљало добру
припрему за рад на универзитету, остала му је склоност да обилази гимназије
у својству изасланика, испитивача или слично, а волео је нарочито оне у
унутрашњости. Био је председник Музичког друштва „Корнелије Станковић―,
председник СКЗ, а био је чак и у жирију за избор мис (1961).
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На крају треба истаћи и то да је Награда Милош Н. Ђурић
најпрестижнија награда за превођење и да су је за преводе класичних текстова
добили Љиљана Црепајац за Тацитове Анале, Радмила Шалабалић за
Аристофанове Жабе , Албин Вилхар за Животе и мишљења истакнутих
филозофа Диогена Лаертија и Слободан Благојевић за Аристотелову Физику.
Једино је, колико знам, Ксенија Марицки Гађански од класичних филолога
добила награду не за класичарски превод него за нешто друго, мада и то у
вези са грчким језиком (Antologija savremene grčke poezije).
Најтоплије се захваљујем гђи Мирјани Драшковић Маскарели, која је
такође класични филолог, што ми пружила не само подршку него и драгоцену
помоћ дозволивши да се објави грађа (рукописи и фотографије) из породичне
архиве.
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19. APPENDIX I
ПРИЛОГ ИСТОРИЈАТУ НАСТАВЕ КЛАСИЧНИХ ЈЕЗИКА
Однос Срба према класичним језицима је био најчешће амбивалентан,
особито према латинском, с тим што је увек било људи од знања и од укуса
који су умели да сагледају њихов значај за српску културу. Иако је традиција
учења латинског језика код Срба373 скромна у поређењу са већином других
народа Европе, ипак не треба бити претерано строг с обзиром на друштвене
околности које једноставно нису дозвољавале да се сагледа потреба за
класичним језицима као основи европејства а у сврху промене културног
менталитета у Србији374. Није прилика да се иде претерано далеко у прошлост
– пола века је довољно да се да пресек онога што се до данас остварило, без
обзира што нам као савременицима одузима објективност коју само
временска дистанца омогућава, али даје другу предност, да оставимо своје

Осим у Војводини током 19. века, где су две најстарије српске гимназије,
Карловачка(1791) и Новосадска (1810) основане после вишедеценијских
настојања Срба да се изједначе у погледу виших школа са осталим народима
у Хабзбуршкој монархији. Као узор послужила је Печујска гимназија, а као
наставна основа, на препоруку Теодора Јанковића Миријевског, Ratio
educationis publicae totius`ue rei literariae per Regnum Hungariae et provincias
eidem adnexas, објављен у Будиму 1777. постаје, прерађен, закон 1806.
године.
374
Туроман је дошао у Србију 1875. године - какво је стање затекао у
гимназијама из којих су долазили ученици на студије? У гимназијама се
грчки није учио, а латински веома мало. По Туроману је 12 часова за све
време школовања у гимназији била заиста премало, ако се упореди са 47
часова тамо одакле је дошао, дакле готово четири пута више. Он се није
борио за очување класичних језика и културе, класичног духа, како је он
стално истицао, он се борио да тај дух уопште уђе у српске школе. Туроманов
долазак у Београд и рад у Високој школи значи оснивање Одељења за
класичне науке на Филозофском факултету БУ (1875).
373
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виђење које ће се тек касније, кад прође довољно времена, сагледати да ли
вреди као веродостојан податак, па чак и оцена постигнутог.
Треба рећи да је за протеклих педесет година настајало оно што
можемо слободно назвати „класичарском традицијом― у образовном систему
и за то одати признање управо Заводу за уџбенике Србије, без обзира што је
програме и уџбенике, као свуда и увек, одобравало министарство просвете
(или одговарајући орган власти). Али, и програме и уџбенике латинског језика
су састављали и писали стручњаци које је Завод ангажовао. Добро је познато
да су се уредници трудили, кад год је то било могуће, да аутори уџбеника
буду они најкомпетентнији, стручњаци у свом домену. Наравно, било је
критика на рачун неких уџбеника, у појединим случајевима више него
оправданих, али се такви уџбеници обично више нису штампали. Уџбеници
латинског су свеједно били „дуговечни―, па је тако, иако критикован, уџбеник
за медицинску струку први пут штампан пре готово пола века, 1959. године,
уџбеник латинског језика за прву годину учења пре готово три деценије, а за
другу пре нешто више од две деценије. Сами средњошколски уџбеници нису
довољни за класично образовање у пуном смислу те речи, нису довољни ни
речници, граматике и друго када недостаје најважније, а то је друштвена свест
о потреби таквог, елитног, образовања. Сви ми који познајемо не само (наш)
образовни систем него још и више (наш) културни менталитет, утолико
ценимо сваки напор, какав је улагао и Завод за уџбенике током ових пет
деценија, да се нежна биљчица класичног образовања375 макар одржава у
животу.
Према доступним подацима376 1959. прво је штампан Уџбеник
латинског језика: за студенте и медицинаре Радмиле Поповић377. Ускоро,

Код нас се термин „класично образовање― односи на модел класичних
гимназија (насупрот реалним) за разлику од појма класичног образовања у
Европи, где се најчешће подразумевало широко и темељно опште образовање
(насупрот стручном), мада и тамо има разлика од земље до земље.
376
Каталози библиотека у Србији нису увек поуздани. не толико у погледу
тачности евиденције колико што многих књига једноставно нема, особито
када је реч о уџбеницима. Тако се, на пример, у нашим библиотекама не може
наћи прва граматика латинског језика коју је 1870. у Новом Саду штампао
375
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можда 1962, ова књига постаје уџбеник за први разред медицинске школе378.
Као такав он јесте мењан и прилагођаван, у смислу употребљивости за
различите и истовремено сродне струке,

каква су ветеринарска и

пољопривредна, али је методологија остала иста. Нису мењани ни методички
принципи, јер ни настава није битно промењена. Године 1967. иста ауторка је
објавила прву методику379 учења латинског језика као општестручног, док је
друга380, намењена латинском као општеобразовном предмету, штампана тек
тридесет година касније. Ове методике су представљале пре упутства
наставницима него примењену дидактику.
Завод за издавање уџбеника Народне Републике Србије штампао је
1960. године практично први уџбеник латинског за гимназије381 Уџбеник
латинског језика: за ученике гимназије, у два дела. Аутор је био Братислав
Мишић, професор гимназије, који га је конциповао по већ постојећим
моделима, као што је био уџбеник Elementa Latina. Вежбе су биле практично
илустрација за граматичке јединице, чији су називи било јасно истицани на
самом почетку сваке вежбе. Аутор се трудио да буду тематске, а граматичка
јединица се могла наћи уз лекцију или на крају, као целина. Ипак, ту је
најчешће поштовано правило „граматичке сукцесије― тј. граматичке јединице
су биле поређане по методичким правилима, од лакшег ка тежем, од познатог
ка непознатом итд., а не као граматика у целини. Уз вежбе су биле уобичајене

Јован Туроман. Додуше, та граматика има превише грешака сваке врсте, тако
да су је тек следећа издања учинила незаобилазним уџбеником.
377
Поповић, Радмила: Уџбеник латинског језика: за студенте и медицинаре.Београд. Завод за уџбенике. 1959, 116.
378
Поповић, Радмила: Латински језик: I разред медицинске школе5.-Београд.
Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије. 1966. 86. 24
цм. Прва четири издања се не могу наћи у доступним библиотекама
(Kooperativni online bibliografski sistem i servisi - COBISS). В. бел. 6.
379
Поповић, Радмила: Методика савремене наставе латинског језика.Београд. Завод за уџбенике и наставна средства. 1967.
380
Маневић.Шијачки, Бојана : Методика наставе латинског језика.- Београд.
Завод за уџбенике и наставна средства. 1998.
381
До тада се латински учио све четири године, а користили су се уџбеници
Elementa Latina : latinska vježbenica za srednje škole Gortana, Gorskog i Pauša,
Уџбеник латинског језик: за VII и VIII разред гиназије Милана Будимира и
Душана Константиновића, Liber Latinus Братислава Мишића.
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dicta et sententiae, као и додатна вежбања, било као вежбе трансформације или
превођење са српског на латински.
Издање из 1962. по први пут има наслов Уџбеник латинског језика: за I
разред гимназије, односно за II разред гимназије, и постаје званично прво
издање. Неколико издања носе ознаку другог издања, према доступним
подацима до 1970. године. Судећи по томе да је издање из 1973 (по свој
прилици) пето, онда су издања из 1971. и 1972. треће и четврто. Ова два
уџбеника се користе до 1977: последње, девето издање уџбеника за други
разред штампано је 1977, док је последње издање за први разред осмо,
штампано 1976. То је већ време добро познатих „шуварица―, реформе која је
довела до екстрема униформност за све под изговором да образовање мора
бити демократизовано и свима доступно у форми „позивноусмереног
образовања и васпитања― одређене струке, на пример преводилачке и
културолошке. Латински се учио као изборни предмет у другом разреду
такозваних заједничких основа, а као редовни у поменутим „усмереним―
струкама и још неким, а у струкама где га није било, постао је факултативни
предмет (на пример, у усмерењима која су школовала будуће лекаре, зубаре,
ветеринаре итд.). Ова реформа је формално укинула гимназије, које су ипак
чувале традицију бар у свом „називу―. Тако је најстарија српска гимназија
постала Центар за образовање кадрова преводилачке и културолошке струке и
заједничко средње образовање „Карловачка гимназија―, како стоји на
насловној страници уџбеника Братислава Мишића Латински језик – уџбеник
за III и IV разред средњег образовања односно I и II годину позивноусмереног
образовања и васпитања преводилачке и културолошке струке.- Нови Сад.
Завод за издавање уџбеника. 1979. 151. Лат.
У међувремену Албин Вилхар је написао уџбеник Латински језик: за I
разред гимназије и Латински језик: за II разред гимназије. Оба је 1966 издао
Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије382. Нема
података да је у том периоду прештампан уџбеника Братислава Мишића.
Уџбеник за први разред је прештампан 1968.2 и 1969. 3, за други 1968.
године.
382
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Нов уџбеник латинског језика, за прву годину учења, појавио се 1978.
године. Написале су га Љиљана Вулићевић и Мирјана Маскарели: Латински
језик: за II разред средњег усмереног образовања: изборна настава. Само ће
десето издање (1991) имати наслов Латински језик: за први разред гимназије и
стручних школа: прва година учења. Уџбеник за први разред постоји и на
Брајевом писму, у 4 свеске (171, 172, 123, 126 страна) штампан 2002. године.
Љиљана Вулићевић је написала 1981. први уџбеник латинског језика за
другу годину учења: Латински језик: за III разред усмереног образовања: за
струке преводилачку и архивско-музејску (друга година учења). Треће издање
(1988) носи наслов Латински језик: за II разред средњег усмереног
образовања: за културолошко-језичку струку (друга година учења), а пето
(1991) Латински језик: за II разред средње школе: (друга година учења).
Називи струка су се, како се види, мењали, али не суштински: исто је
било и са осталим уџбеницима, на пример, у другом издању уџбеника за прву
годину учења латинског језика изостављено је средњег, наслов шестог издања
гласи Латински језик : за први разред средњег усмереног образовања
културолошко-језичке струке : прва година учења, а седмог Латински језик :
за први разред средњег усмереног образовања културолошко-језичке и
природно-математичке струке : прва година учења. Промене су у стварности
више него ишта говориле о наметању „равноправности― у образовању.
Ауторке ова два уџбеника су увеле неке новине, пре свега комуникацију са
„корисницима―, односно са наставницима и преко њих са ученицима. Оне су
исправљале омашке и штампарске грешке, а кад год је било оправдано и
могуће, уносиле су и измене. Увеле су тзв. „мали речник― после сваке вежбе у
уџбеник за први разред. Уџбеници су обогаћени реалијама, избором текстова
за додатну наставу и табеларним прегледом глаголских облика. Концепција је
остала у оквирима традиционалних модела: лекција, домаћи задатак који
укључује превод са српског на латински, и изреке.
Уџбеник за четврти разред усмереног образовања или за трећу годину
учења, за преводилачку и архивско-музејску струку написао је Љубомир
Црепајац; штампан је 1981. године.
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На примеру овог уџбеника се најбоље уочавају недостаци усмереног
образовања. Замисао да се образовање „демократизује― изврнуло се у
сопствену супротност, јер није било ни воље а ни „критичне― масе
„корисника― који би довели до остварења „омиљеног― принципа преласка
квантитета у квалитет – ни једног ни другог није било довољно. Уџбеник за
трећу годину је штампан једном, не зато што није било много преводилачких
одељења. Разлог је други: ученици су се уписивали у трећи разред, једни са
оценом из латинског а други без ње, јер су долазили из школа где латинског
или није било или га они сами нису узимали као изборни предмет. Пошто ни
школе нису желеле да расипају средства, то је, можда, било најлакше
препустити одлуку наставнику који се по дефиницији потребе да се нешто
уједначава на нижем нивоу, а не на вишем, одлучивао да се сви ученици у
трећем разреду определе за прву годину учења. Онда се тај принцип пренео
по логици ствари и на четврти разред, тако да је онда испало да нема никога
ко би учио латински по програму за трећу годину учења. Ако се то дешавало
са латинским, сасвим је јасно да се исто дешавало и са многим другим
предметима те је иако постепено, ипак веома брзо школство „пало на најниже
гране―.
Превођење, „у оба правца―, по могућству равноправно, наслеђено је из
времена класичне наставе у ужем смислу383. Такав принцип се одржава и данданас иако није примерен ни фонду часова, а ни потребама ученика на нивоу
средње школе. Наиме, иако већина ученика радо „буба― изреке и сл. – познато
је да се већина одраслих поноси познавањем латинских изрека – ипак пуко
граматизирање је далеко од продуктивног. Непродуктивно је и уверење да је
учење граматике грчког и латинског пропедеутика за све науке, и можда
највише за природне. То јесте тачно, али само онда када је уложени труд
пропорционалан потоњој „користи―. У европским земљама класично
образованим појединцима, који се схватају као елита, отворена су сва врата.
Сва је прилика да треба сагледати шта су потребе друштва, а шта су
могућности ученика и наставника. Наша ситуација захтева да се нађе мера
383

В. поглавље 11.
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међу крајностима. Латински језик се учи у свим гимназијама у првом разреду,
а у другом у гимназијама друштвено-језичког смера, и у општим, мада има
пуно оправдање предлог да се укину разлике у смеровима: иако циљеви нису
исти, потребе јесу. Добар и модеран уџбеник може оправдати такву
перцепцију.
Покушај да се настава латинског језика осавремени, бар када је реч о
уџбенику, огледа се у новим издањима Завода: за први разред гимназије
Латински језик I Марјанце Пакиж и Драгане Димитријевић са одличним
илустрацијама Тијане Кнежевић (2003, 2005, 2007) и за други Латински језик
II

Марјанце Пакиж, Тање Киселички Ваш и Милице Кисић, опет са

илустрацијама Тијане Кнежевић (2006).
Методичку оправданост нове концепције показују оба ова уџбеника.
Реч је оним елементима комуникативне методе, који су могу применити у
настави класичних језика. Имајући у виду да је реч о специфичном предмету
(језик којим се не говори, али без којег нема говора а ни језика, пре свега
академског, научног, уметничког, једном речју културног) аутори уџбеника су
се руководили ситуативно-појмовно-функционалним приступом и на основу
њега формирали теме, текстове и вежбања (домаћи задаци). Најважнији циљ
јесте стицање комуникативне

(социокултурне) компетенције у функцији

реализације образовних и хуманистичких задатака у формирању широко
образоване личности, која представља језичко и културно јединство.
Неопходна граматичка правила усвајају се инкорпорисана у комуникативне
функције на почетном нивоу учења латинског језика, заснована на
дедуктивно-индуктивним принципима. Другим речима, овако конциповани
уџбеници чувају добре стране класичног или традиционалног метода
иновирајући га елементима комуникативног.
Поред поменутог уџбеника за медицинску струку Завод је штампао и
Латински за правнике аутора Обрада Станојевића и Милене Јовановић
(19875, 19906, 19957). Реч је о латинском језику као језику струке па је и
наставни циљ учења овог предмета примерен потребама ученика тадашње
правне и биротехничке струке и студената права. Уџбеник је конципован тако
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да нуди не само избалансиран однос стручног и општег него и јасно
дефинисан оптимум знања неопходног за основно разумевање структуре
латинског језика. При том превођење није најважније, тако да су реченице
које служе као примери преведене и налазе се у последњем одељку књиге.
Није наодмет приметити да се универзитетски уџбеници елементарне
наставе класичних језика углавном појављују тек после Другог светског рата.
Разлог за то треба тражити у гашењу класичних гимназија које су значиле
елитно образовање и пропедеутику за универзитет. Знање стечено у тим
гимназијама било је с једне стране толико широко да јесте било сигуран
темељ за универзитет, а с друге је омогућавало и нова и продубљена сазнања,
тако да се и дан-данас каже како су ђаци класичне гимназије били најбољи
које год се струке прихватили, што је и даље случај у многим земљама, где су
им сва врата отворена, како је већ речено. Таква гимназија је постојала и
после Другог светског рата - она је, упркос, рекло би се, натчовечанским
напорима да се сачува, коначно угашена. Чак је и тзв. реална гимназија са
четворогодишњим курикулумом латинског језика пружала добру припрему за
мотивисане ученике. Послератне школске реформе су некад брже, некад
спорије систематски дерогирале гимназије. Најтежи удар школству у Србији
нанело је већ поменуто „усмерено образовање―, које је представљало
(анти)климакс „демократизације― образовања. Таква је ситуација навела
универзитет да, према потребама, уводи учење претежно латинског језика.
Отуда настава латинског језика на универзитетском нивоу углавном одражава
средњошколски „распоред― иако то није никада формализовано: стручним
школама (медицинској и правној и биротехничкој) „одговара― латински на
медицинском384 и правном, гимназије пак имају (главни) задатак да оспособе
ученике за студирање па се зато у њима латински тако и учи, годину или две
дана, – у функцији општег образовања, док би филолошке гимназије као
специјализоване школе „припремале― будуће студенте филолошких и
филозофских факултета. Постоје три универзитетска уџбеника Завода, два за
На ветеринарском и пољопривредном се латински не учи, чак ни као
изборни предмет, како је то сада на Медицинском факултету у Београду, иако
се учи у одговарајућим средњим школама.
384
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латински и један за грчки језик, и то: Litterae latinae Милана Будимира (од
1972)385, Граматика латинског језика Бојане Маневић Шијачки (1996) и
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Основи грчке глотологије Милана Будимира и Љиљане
Црепајац (од 1967)386. Завод је, међутим, штампао и друге универзитетске
уџбенике, од којих као књиге од највећег значаја за српску културу, истичемо
Историју хеленске књижевности387 и Историју хеленске етике388 Милоша Н.
Ђурића, као и Преглед римске књижевности. De auctoribus Romanis.389
Милана Будимира и Мирона Флашара. Поред наведеног, Завод је штампао
латинско-српски речник390, затим разне приручнике и популарна издања391.
Иако је највише места дато латинском језику, то не значи да је грчки 392
мање важан. Ипак, реалност потреба и могућности ученика упућује на
латински, особито што је велики број латинизованих грчких речи, па их
ученици посредовањем латинског ипак знају и укључују у свој израз. Грчки
остаје да се учи у филолошким гимназијама, али и ту на начин који треба да
буде пријемчив и модеран. Ипак, средњошколских уџбеника грчког језика
нема, по свој прилици због малог броја ученика, али и зато што, могло би се
Реч је прерађеном и допуњеном издању Завода, који штампати још
неколико издања. Пре тога издавач је била Научна књига (нпр. 1948), па
Нолит (1957).
386
Прво издање, према доступним подацима, под насловом ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ : елементарни уџбеник написао је Милан Будимир (Београд.
Научна књига. 1958). Ново, поправљено и допуњено издање, сада у
коауторству Милана Будимира и Љиљане Црепајац, објавио је исти издавач
1964. Треба истаћи да је уџбеник допуњен резултатима нове науке
микенологије као и новим научним достигнућима у области историјске
граматике.
387
Научна књига је штампала 1951. године прво издање ове књиге. Завод је
штампао 1971. друго издање, а 1972. као друго, прегледано и допуњено
издање, зтим 1982, 1986, 1989. и 1990. као треће, четврто, пето и шесто, онда
1996. као прво и 2003. друго (уз Деретино исте године).
388
Завод је штампао 1961, па БИГЗ 1976, затим опет Завод 1987. као прво
издање, 1990. као друго и 1997, опет као прво издање.
389
Ова књига је до сада штампана пет пута: 1963, 1978, 1986, 1991. и 1996.
390
Ђорђевић, Јован: Латинско-српски речник.. Репринт издање из 1886.Београд. Завод за уџбенике и наставна средства. 1997. Поновно издање 2004.
391
На пример, Ничота, Стеван Н.: Латински за сваког : збирка латинских
пословица, афоризама, сентенција, израза који се употребљавају у обичну
животу, књижевности, дневној штампи, у праву итд.– Београд. Завод за
издавање уџбеника Народне Републике Србије. 1959.
385

392
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рећи, није било интересовања за такав подухват међу класичним филолозима.
Остаје уверење да ће се наћи снаге да реализују оно што сваки народ који
држи до традиције мора да има: преводе грчких класика, грчки речник,
уџбенике и граматику – од наведеног имамо превод Илијаде и Одисеје и још
многих класика, али не свих без којих се не може замислити култура једног
народа, универзитетски уџбеник и граматику класичног грчког језика.
На крају можемо закључити да је заслуга Завода за уџбенике Србије
што ученици нису никада остали без уџбеника латинског језика предвиђеног
да се изучава у гимназијама и средњим школама, да су аутори изабрани да
саставе уџбенике у складу са прописаним планом и програмом били
компетентни и, што је најважније, да су добри уџбеници трајали,
представљајући адекватну алатку добрим професорима.
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20. APPENDIX

II
ХЕРОНДА: УЧИТЕЉ

Сцена се одиграва у школи. Метротима довлачи свог неваљалог сина Kотала учитељу
Ламприску да га научи памети. Ту су и други ученици, а унаоколо су ликови Муза.
Лица:
МЕТРОТИМА
ЛАМПРИСКО
КОТАЛ
М. О, нека ти, Ламприско, драге Музе
дадну да уживаш у радостима живота!
А овог мог бичуј, вошти све док му
душа погана на нос не изађе! Кућу
ми је несрећници разорио, пар-непар393

5

играјући, јер више му коцке394 довољне

Реч је уствари о коцкарској игри у којој треба завртети новчић и прстом га
зауставити тако да не падне (cf. Poll. VII 105, 206; IX 118). Називи игара су се
завршавали на -ίλδα: ραιθίλδα (игра коју помиње Херонда), ὀζηξαθίλδα,
θξππηίλδα.
394
У антици су се људи коцкали, између осталог, "коцкицама" (ἀζηξάγαινο)
направљеним, на пример, од овчијих карпалних кошчица (има их по две у
свакој нози), које су мање-више коцкастог облика. Те "коцкице" нису биле
баш једнаких страна, четири су биле релативно равне, обележене бројевима 1,
3, 4, 6, а две заобљене (за разлику од коцака, θύβνη, сличних данашњим, где су
биле обележене све стране). Обично су се њима играла, једноставних игара,
деца и жене. Бацале су се четири коцкице одједном, из руке. Осим стесихора
(увек када је збир осам, назив по песнику Стесихору, в. Јовановић (2003), 223)
393
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нису, Ламприско, а баксуз му мира не да.
Појма ти он нема где су учитељу врата –
а мрски тридесети у месецу, да платим,
већ примак'о се, па сузе лијем к'о киша395,

10

док трепнеш: да, баш коцкарницу,
где гејаци xабалебаре и бегунци,
сваком дрипцу да покаже тачно зна.
Ех, кукавна таблица, коју ја мученица
месеца сваког воском превлачим ,

15

ено је, сирота, код креветске ноге, уза зид.
И к'о да ће место ње врага396 неког угледат',
ма не пише како ваља, нег' је сву изгребе.
А коцке, оне шљаште ли шљаште,
каква наша уљарица-сваштарица!,

21

у навлачицам' леже спаковане лепо.

20

Ех, не зна ни слово ааа да бекне,
ако му неко по пет пута не дрекне.
А пре три дана, док га је отац учио да
Марон напише, овај ти веселник од

25

Марона направи Симона397, па себи рекох
да сам баш луда, да магарце напаса
што га не дадох, а не да књигу учи,
да потпори у старости се надам.
А када га баш терамо да нам штогод

30

могао је запасти, на пример, пас, где све коцке показују број један, или, код
Римљана, венера, где свака коцка показује различити број, итд.
395
У оригиналу "сузе к'о Нанак лијем". Митски краљ Нанак је, предсказујући
потоп (живео је пре Деукалиона), сакупио народ у храму и лијући сузе молио
се богу.
396
У оригиналу "Хад".
397
Марон је био јунак у бици код Термопила, док је Симон представљао
озлоглашено име и уз то и губитнички пад коцке (упор. поглавље о
класичном и традиционалном изговору у Јовановић (2003), 33).
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декламује дечје, јал' ја, ил' отац, стар
човек што муче га и очи и уши, тад
сриче к'о да му клештима извлаче речи:
"А-по-ло-не-Ју-тар-њи!" – "То ће, несрећо,
рекнем, и баба неписмена декламовати

35

или кој' му драго роб!"А ако се усудимо
да га нешто више грдимо, по три дана
не примирише кућни праг, него бабу,
старицу без средстава за живот, ошиша,
ил', баш к'о мајмун неки, ландарајући

40

ногама на крову седи, звера одозго.
[та мислиш, како је мени несрећници у
срцу, кад то гледам? Ма не причам због њега,
него што сваки цреп смрска се к'о двопек,
а зима је на прагу, цвилим, ал' платити

45

морам три десетице ћерамиду сваку,
јер сав комшилук у један глас виче:
"То дело је Метротиминог Котала!"
и истина то је, ћутим к'о заливена.
Види како је сваку траљу подрпао по

50

шуми, к'о риболовац делски што
кошем глупо траћи живот на мору.
А седми и двадесети у месецу зна боље
него звездочаци, па га сан тада не хвата
док мисли како ће провести празник.

55

Дела нека ти Музе, Ламприско, у животу
добра донесу, посрећило ти се, ако бог да,
штедети га немој…
Л.

Метротимо, не кукај!

Неће добити ништа мање! Где си, Еутије,

59
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и ти, Кокале, и ти, Филе? Зграбите га!
[та чекате? да се смркне398?! Еее, похваљујем
твоја дела, Котале! све шта си урадио!
Па зар ти бре није доста да се забављаш
бацајући коцке овде, него у коцкарницу
трчиш, да се с гејацима коцкаш!? А ја ћу

65

средити да будеш пристојнији нег' девојка,
миран к'о бубица, ако ти је по вољи!
Ма где ми је она тврда кожа, говеђа жила,
којом млатим кажњенике, и то оковане?
Нек' ми је неко да, да ми жуч не проради!

70

К Не, молим те, Ламприско, тако ти Муза,
тако ти браде и Кутидине душе, немој ме
тући тим тврдим, него нечим другим!
Л Ма неваљалац си, Котале, такав неваљалац
да те ниједан продавац не би хвалио,

75

чак ни тамо где мишеви гвожђе глођу!
К Колико, колико, Ламприско, заклињем те,
мислиш да ми одрапиш?
Л

Не мене, него њу питај!

К Мамице, колико ћете ми дати?
М

Ма жив' ти ја!

Кол'ко може издржати та твоја опака кожа!

80

У оригиналу "Акесајев месец" – Акесај је био морепловац који је редовно
чекао пун месец да исплови.
398

226

К Престани, Ламприско, доста!
Л

И ти престани

с неваљалствима!
К

Нећу никада више!

Кунем ти се, Ламприско, драгим Музама!
Л Ал' имаш, бре, језичину! Сад ћу да ти ставим

85

брњицу, само ако наставиш да лајеш!
К Ево, ћутим, немој ме убити, преклињем те!
Л Пустите га!, Кокале!
М

Не треба да престајеш,

Ламприско, него га дељи
[Л]

све до заласка сунца!

[М] Ма шаренији је много и од змије, но
треба му дати стварно
[Л]
[К]

и због читања...
То ни

под разно!
[М]

Још двадесет богме, и тај ће

бити спреман да чита боље и од саме Клио.

90
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[К] Трц-цврц!
[М]
[Л]

Научи да језик
у мед замочиш!

М Тја, идем сад кући, мој Ламприско, да
обазриво све то испричам старцу и букагије

95

носећи ето ме назад, да га часне богиње
гледају где скакуће везаних ногу399.

Према оригиналу: Herodes, Cercidas and the Greek Choliambic Poets edited
and translated by A. D. Knox. London: Cambridge etc. Heinemann etc. 1967, 102113.
399
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21. APPENDIX III

ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΤ ΠΕΡΙ ΦΤΕΩ

ἵπποι ταί με φέρουσιν, ὅσον τ’ ἐπὶ θυμὸς ἱκάνοι,
πέμπον, ἐπεί μ’ ἐς ὁδὸν βῆσαν πολύφημον ἄγουσαι

(25)

δαίμονες, ἣ κατὰ πάντ’ ἄστη φέρει εἰδότα φῶτα·
τῆι φερόμην· τῆι γάρ με πολύφραστοι φέρον ἵπποι
ἅρμα τιταίνουσαι, κοῦραι δ’ ὁδὸν ἡγεμόνευον.
ἄξων δ’ ἐν χνοίηισιν ἵει σύριγγος ἀυτήν
αἰθόμενος (δοιοῖς γὰρ ἐπείγετο δινωτοῖσιν

(30)

κύκλοις ἀμφοτέρωθεν), ὅτε σπερχοίατο πέμπειν
Ἡλιάδες κοῦραι, προλιποῦσαι δώματα Νυκτός,
εἰς φάος, ὠσάμεναι κράτων ἄπο χερσὶ καλύπτρας.
ἔνθα πύλαι Νυκτός τε καὶ Ἤματός εἰσι κελεύθων,
καί σφας ὑπέρθυρον ἀμφὶς ἔχει καὶ λάινος οὐδός·

(35)

αὐταὶ δ’ αἰθέριαι πλῆνται μεγάλοισι θυρέτροις·
τῶν δὲ Δίκη πολύποινος ἔχει κληῖδας ἀμοιβούς.
τὴν δὴ παρφάμεναι κοῦραι μαλακοῖσι λόγοισιν.
πεῖσαν ἐπιφραδέως, ὥς σφιν βαλανωτὸν ὀχῆα
ἀπτερέως ὤσειε πυλέων ἄπο· ταὶ δὲ θυρέτρων

(40)
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χάσμ’ ἀχανὲς ποίησαν ἀναπτάμεναι πολυχάλκους
ἄξονας ἐν σύριγξιν ἀμοιβαδὸν εἰλίξασαι
γόμφοις καὶ περόνηισιν ἀρηρότε· τῆι ῥα δι’ αὐτέων
ἰθὺς ἔχον κοῦραι κατ’ ἀμαξιτὸν ἅρμα καὶ ἵππους.
καί με θεὰ πρόφρων ὑπεδέξατο, χεῖρα δὲ χειρί

(45)

δεξιτερὴν ἕλεν, ὧδε δ’ ἔπος φάτο καί με προσηύδα·
ὦ κοῦρ’ ἀθανάτοισι συνάορος ἡνιόχοισιν,
ἵπποις ταί σε φέρουσιν ἱκάνων ἡμέτερον δῶ,
χαῖρ’, ἐπεὶ οὔτι σε μοῖρα κακὴ προὔπεμπε νέεσθαι
τήνδ’ ὁδόν (ἦ γὰρ ἀπ’ ἀνθρώπων ἐκτὸς πάτου ἐστίν),

(50)

ἀλλὰ θέμις τε δίκη τε. χρεὼ δέ σε πάντα πυθέσθαι
ἠμὲν Ἀληθείης εὐκυκλέος ἀτρεμὲς ἦτορ
ἠδὲ βροτῶν δόξας, ταῖς οὐκ ἔνι πίστις ἀληθής.
ἀλλ’ ἔμπης καὶ ταῦτα μαθήσεαι, ὡς τὰ δοκοῦντα
χρῆν δοκίμως εἶναι διὰ παντὸς πάντα περῶντα.400

(55)

(Frag. 1) 1—30 SEXT. VII 111ff.

http://people.ucsc.edu/~ocanter/ltgr105/all-smaller.html (све су речи
линковане на одличан сајт http://www.perseus.tufts.edu/hopper/, а конкретно на
колекцију
класичних
текстова
и
друго,
сајт
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Grec
o-Roman)
У књизи Јовановић (2003), 174, одакле је преузет текст: Diels I B. Frg.
1, 228-230.
400
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О ПРИРОДИ
Бедевије што кола вуку, повезоше ме, куд дух ми стреми,
кад оно путем многославним кренуше да ме воде

25

божанским, што кроз васцељену води човека зналца:
њиме су ме возиле, јер беху оне препаметне,
упрегнуте у кола, а деве божанске показиваху им пут.
Осовина у главчинама цвилела је и шкрипала
усијавши се (док су се пак точка два са сваке стране

30

хитро окретала), јер су хитре пратиле ме
кћери Сунчеве401, оставивши настамбу Ноћи,
ка светлости, збацив рукама са глава вео.
Ту, где се налази капија путева Ноћи и Дана,
омеђена надвратком горе и каменим прагом доле,

35

а сама је од етера, с великим вратницама,
за пролаз неумољива Правда кључеве држи.
Наговарајући је умилним речима убедише
девојке њу вешто, да им засун чврсти
са капије хитро скине: вратнице полетеше,

40

начини се широк отвор, док су се бронзане шарке
Хелије је са нимфом Неајром имао две кћери, Фаетусу ("Блистава") и
Лампетију ("Сјајна"), које су заједно са мајком бринуле о Хелијевих 365
говеда.
401

Тада ћеш на триначко стићи на острво, онде ти пасу
сунчева говеда многа, а пасу и претиле овце;
говеда седам је стада, а толико и лепих оваца,
у сваком стаду има педесет грла; а ту се
130
ништа не множи нит мре. А богиње чувају стада,
две лепокосе нимфе: Лампèтија и Фаетýса,
ћерке лепе Неéре и Хелија Хипериóна.
Кад их породи онде и подиже госпођа мајка,
пошље их она далеко на триначки оток да живе,
135
овце да чувају ове и с њима виторогу говед."
Од. 12, 127-136.
(Хомерова Одисеја. Превод, предговор и регистар Милош Н.
Ђурић.- Нови Сад. Матица српска. 1963, 297)
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у лежиштима наизменично вртеле тамо-амо
утврђене клиновима и копчама. Сместа туда
равно девојке кола и коње потераше право путем.
А богиња ме прими благонаклоно, десну ми руку
својом руком прими, ове ми речи прозбори и рече:
"Младићу, ти кога прате бесмртне уздодрже,
ти кога возе бедевије док долазиш моме дому,

25

буди здраво, јер није те зла судбина навела
да идеш путем овим (изван је људских стаза),
већ честитост и правда. Треба да све спознаш,
и Истине потпуно округло срце непомично
и мњења смртних, у којима нема истинитости.

30

Свакако спознаћеш и ово, како су она схватања
која би требало да буду ваљана пролазна увек сва.

Парменид (6/5. в. п. н. е), из Елеје у Јужној Италији, најважнији је
представник Елејске школе, а по свој прилици и њен оснивач, иако се по
традицији оснивачем сматра Ксенофан. Парменид је, као и његов учитељ
Ксенофан, преточио своје учење у стихове (О природи)402 . Његови
хексаметри, неких сто и шездесет, значајнији су као филозофија него као
поезија403. Ипак, првих тридесет имају и те како песничку вредност: „Као што
Његош у Лучи микрокозма пева како му је Правда послала 'свијетлу идеју',
'зраку сјајна огња бесмртнога' за руковођу до колевке вечности, а даље висока
воља назначила му ангела хранитеља за светог спроводника у небеске
Обично се сматра да је Парменид написао само О природи, иако Платон
наводи да је написао више песама: "Јер ти у својим поемама тврдиш да је све
једно, и за ту тезу дајеш лепе и добре доказе." (Platon: Parmenid. Sa
starogrĉkog prevela dr Ksenija Atanasijević. Predgovor dr Veljko Korać. Beograd. Kultura. 1959, 7-8.)
403
Сам је Парменид сматрао да се поезија мора служити метафорама имена,
различитим начинима говора и песничким обртима, тако, нпр., кобиле
представљају неразумске жеље душе, док се божанским путем иде ка
филозофском расуђивању које доводи до истине и сазнања. Ипак, Парменид
је више волео неукрашен и једноставан говор.
402
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пределе, као Лаза Костић у вилованци Међу звездама како га вила носи кроз
просторе васељене, тако је и Парменид у проемији певао како су га Хелијаде,
ћерке Сунчеве, одвезле дверима светлости и мрака, које чува Правда (Дика).
Кроз њих је дошао богињи истине, која му је најпре казала истину, а потом
мишљење смртних људи, лажно и преварно. У тој песми проблем шта је
истина? први пут је схваћен у свој његовој тежини да из науке више не
ишчезне.―404 У антици се сматрало да је установио законе у свом граду, као и
то да је у позним годинама отишао у Атину где се сусрео са младим
Сократом:
„Али се напрегни, и, док си још млад, вежбај се више у оној
вештини405 која се сматра за некорисну, и коју прости људи називају
брбљањем – јер, ако тако не радиш, измаћи ће ти истина. А који је,
Пармениде, рече, тај начин вежбања? – Онај исти, Сократе, одговорио је
Парменид, који си сад чуо од Зенона. Међутим, ја сам се радовао што си
ти овоме рекао да се не слажеш са њиме да испитивање залута само међу
видљиве предмете и око њих, него да оно треба да се окрене и
предметима који се поглавито схватају разумом, и који се с правом могу
назвати идејама. – Мени се чини, рекао је Сократ, да није тешко показати
да су први предмети слични и неслични, и да су сваком другом
супротношћу бића афицирани406. – Врло добро, одговори Парменид. Али
треба отићи и корак даље од претходног. Наиме није довољно
претпоставити, у свакоме случају, постојање предмета и испитати шта из
те претпоставке произилази. Треба, исто тако, претпоставити и да тај исти
предмет не постоји, ако још боље хоћеш да се вежбаш.―407

ИХК, 512
Реч је о дијалектици, коју је Платон сматрао погодном за злоупотребу, па
је сматрао да се никако не треба њоме бавити пре тридесете године. Своја
схватања о образовању изложио је у Држави.
406
У угластим заградама стоји напомена преводиоца К. Атанасијевић: [и да
њима припада све што се хоће].
407
Platon: Parmenid, 18.
404
405
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Парменидови стихови, њихова лепота и суштаственост, особито мисаоводиља изражена као ζέκηο ηε δίθε ηε, сублимишу разлоге за читање грчких
песника. Богиња је у песми (ст. 28) употребила речи Μνῖξα θαθή „зла
судбина―408, коју човек не може избећи. Ако песника судбина није навела на
тај пут, онда га је он свесно изабрао, вођен "и честитошћу и правдом" (ζέκηο ηε
δίθε ηε). Појам ζέκηο409 значи "закон божји или морални" (лат. fas) и
супротстављена је појму λόκνο, који означава закон који успостављају људи
конвенцијом (лат. lex или ius);

ζέκηο ἐςτί410 значи оно што је дозвољено

вољом судбине или богова нама који смо кратковечни, као воден-цвет411. Иако
је реч о филозофским идејама, ништа нас не спречава да их, макар као визију,
сачувамо баш у идејама везаним за образовање. Та два питања, честитост
("етичност") и праведност, кључна су за сваку област људског деловања, али
јесу суштинска управо у образовању, јер нигде као ту немају погоднију
подлогу за улагање у будућност. И зато, ако је етика кључна за образовање,
онда је место Пармениду овде, да подсећа да лепота уметничког није довољна

Мојра дели људима добро и зло, па тако једни постану славни, а други
остану непознати и неопевани од песника. У рату дели живот и смрт, а њене
одлуке ни Зевс не може променити, јер би изузеци довели до хаоса. Касније
су Мојре три сестре, чија је мајка Ноћ (Никта) или Темида. Отац је Зевс, који
зна одлуке Мојри, тако да зна шта није суђено да се догоди (Зевс Мојрагет –
Судбоносац).
409
Богиња Темида, као оваплоћење правде и оног што је право, бори се за ред
и слогу и међу боговима и међу људима.
410
ζέκηο "primitivement neutre et invariable, comme le prouve la locution ζέκηο
εῖναι, et par suite comparable au lat. fãs, dont le sens, au moins, fait penser au
ζέκηο; p.-ê. par suite de la personification de l'idée exprimée par ζέκηο, devenu ἡ
Θέκηο, "la Déesse Justice", le mot est devenu féminin même comme nom commun,
et les deux emplois se sont confondu dans l'usage." (Bailly, s. v.). Упор. ἣ ζέκηο
ἐζηί – као што је правило или обичај, по обичају.
411
«...ὧλ ζέκηο ἐζηὶ ἐθεκεξίνηζηλ ἀθνύεηλ» (Diels, I B, 309-310).
...Што чути смемо по праву божјем ми воденцветни... (у грчком реч
ἐθεκέξηνο значи једнодневан, у преносном смислу означава човека као смртно
о кратковеко биће, а готово иста реч ἐθήκεξνλ означава инсекта (водени цвет)
који живи само један дан, па је то била погодна метафора у српском преводу
(Јовановић (2003), 134-135). Стих је из Емпедокловог списа о О природи.
Емпедокле је био и филозоф и песник, говорник и политичка личност ,
научник и лекар, једном речју, многоструко надарен ум (Јовановић (2003),
133-140)
408

234
ако нема и морални ефекат. Тако је и Милош Н. Ђурић у тешким и несрећним
околностима, у доба окупације, рекао свом колеги: „Да, ти можеш да
потпишеш, јер свираш у дипле а ја предајем етику!―
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22. APPENDIX

IV

LES ÉTUDES CLASSIQUES EN SERBIE : 1944-1989
On peut diviser la période 1945 – 1989 en deux parts: le Titisme ou Titoisme (19451980) et le « Post-Titisme » (1980-1991)412. Mais les années 1944 – 1945 était une
période la plus cruelle en Yougoslavie, c’était cette période de la « terreur rouge »
et des « épurations », parce que c’était l’occasion opportune pour les communistes
d’éliminer leurs ennemis politiques413 pendant la lutte contre les forces
d’occupation414 et leurs collaborateurs yougoslaves415. Pour Tito il était
essentiellement important d’emporter la victoire sur la bourgeoisie serbe416, son

412

Le période de titisme a plusieurs phases, par exemple, le période du 1945-1948
et du 1948-1953 concernent les rapports avec l’Union Soviétique, la « lutte » pro et
la « lutte » contra, puis la « lutte » pour « autogestion », la « lutte » contre
« libéralisme (serbe) » ou la « lutte » contre « nationalisme », etc., etc., toujours
quelque « lutte » ou mieux la « campagne », pro et contra.
413
Dans un TV sérial documentaire un « Insider » Milan Trešnjić, le major du
Département pour la protection du peuple, l’euphémisme pour Secret Service
/Одељење за заштиту народа – ОЗНА/ a décrit la vengeance du vainqueur avec
les mots suivants: « J'ai juré en tant que skojevac /Membre de la Ligue des Jeunes
Communistes de Yougoslavie/, quand je viens à Belgrade et tombe sur n’importe
quelle villa bourgeoise, des exploiteurs, des sangsues, et de la classe ouvrière et des
honnêtes gens, je trouverai une villa bourgeoise la plus luxueuse, je chercherai le lit
le plus luxueux et tout en bottes partisanes, avec la boue native /de Lika/ sur eux,
me coucher et dormir tout la nuit. C'est ce qui s'est passé. » /"Zakleo sam se još kao
skojevac (Savez komunistiĉke omladine Jugoslavije), kad doĊem u Beograd i
upadnem u ove vile burţoaske, ovih eksploatatora, krvopija, i radniĉke klase i
poštenih ljudi, ja ću pronaći najluksuzniju vilu nekog burţuja, potraţiti
najluksuzniji krevet i sve sa ĉizmama svojim partizanskim i liĉkim blatom na
njima, leći i prespavati. To se i desilo. » SrĊan Cvetkovic, 155, ann. 155./
414
« Les occupateurs ».
415
« Crveni teror » et « Ĉistke » („Red Terror―& „Cleansing―): la répression contre
les ennemis internes » ou: repression over internal enemies.
416
Pas seulement l’élimination de l’intelligence.
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ennemi mortel. Il faut souligner qu’en général le Mouvement de Tito n’était pas
enraciné en Serbie417 pendant la (Seconde) Guerre. La Serbie s’est libérée le
1944418: tout de suite on a commencé avec les liquidations des adversaires
politiques, sous le prétexte de la lutte contre les ennemis fascistes et leurs
collaborateurs, réels ou non (en 1945 la même chose est arrivé aux autres
nationalités yougoslaves)419. Pendant cette période, lorsque le nouveau régime
s’installait, de nombreux intellectuels ont été accusés et disparus sous la terreur
nommée « lutte avec les ennemis de la classe d’ouvriers ».
Après cette période de la « terreur rouge » (1944) les procès étaient devenus plus
« légales » en Serbie, il n’y avait plus de Cours martiales (ou tribunal militaire), le
gouvernement a organisé des tribunaux d’instances. Il y avait aussi des Cours
d’honneur.
Un de victimes de la Cour d’honneur à l’Université était Veselin Ĉajkanović

(1881 – 1946), le professeur connu et respecté aussi par ses
collègues à l’étranger. Prof. V. Ĉajkanović était désigné malgré lui par le recteur de
l’Université à Belgrade pour le doyen de la Faculté de la philosophie pendant la

417

La plupart des Serbes en Serbie, surtout eux de classe citadine, était loyale au roi
Pierre II KaraĊorĊevic et au comandant des Forces yougoslave à patrie /JVO/ de D.
Mihailovic. La situation avec la population paysanne était beaucoup plus complexe.
C’est pourquoi la résistance active contre les forces ennemies d’extérieur (et ses
collaborateurs) s’avait été transférée 1941 aux Bosnie, Herzégovine et Monténégro,
où en même temps, surtout en Bosnie, a éclaté la guerre « triple », une contre les
ennemis d’extérieur et ses collaborateurs, la deuxième de type nationaliste ou « la
guerre nationalistique » et la troisième, guerre « idéologique » entre les
communistes et anticommunistes serbe. En tout cas c’était la jeune population
(entre 12 et vingtaine ans) qui avait payé le plus lourd tribut dans la guerre.
418
La situation s’est changée en 1944, surtout quand les Alliés ont reconnu Tito en
sa qualité du leader dans la lutte yougoslave contre le fascisme.
419
Cette lutte, contre « l’ennemi de classe » /« klasni neprijatelj »/ ou contre
« l’ennemi
populaire »
/« narodni
neprijatelj »/,
c.-à-d.
l’ennemi
d’intérieur/interne, était dissimulée par la lutte contre les ennemis réels, c.-à-d.
«les ennemis fascistes », c.-à-d. l’ennemi d’extérieur/externe, et ses collaborateurs.
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Guerre. Il était accusé par le régime pour la participation dans le Plan culturel
serbe, que les communistes appelaient le Plan civil serbe420 et il fut expulsé de
l’Université (1945) sans aucun droit civil (retraite, droit de vote). Il ne pouvait pas
survivre ce coup, ni supporter la honte : il est tombé malade et il est décédé en
1946.421
La répression excessive (1944-1945) du régime à l’égard de l’intelligence et des
citoyens en général a commencé à faiblir depuis de 1945 sans jamais disparaître
totalement422 : peu à peu elle a pâli («blanchi »), c.-à-d. elle devenait moins visible,
moins terrifiante, moins communiste. On pourrait conclure que la répression a faibli
au fait quand Tito a conquis le pouvoir (absolu).
La répression est revenue encore une fois en 1948, après Informbiro, cette fois-ci
contre les communistes qui avait donné son support à Staline. Puisque le soutien
soviétique à la Yougoslavie fut suspendu après Informbiro, Tito s’est tourné vers
l’Occident.

La Commission d’Etat pour l’investigation des crimes des occupateurs et ses
collaborateurs /Drţavna komisija za utvrĊivanje zloĉina okupatora i njihovih
pomagaĉa/ l’a accusé de criminel de guerre avec la description et qualification de
crime suivante : Tâche de faire fasciser le peuple serbe, au nom des forces
d’occupation, par le Plan civil serbe imposé /Rad na fašiziranju srpskog naroda, a
za račun okupatora, preko nametnutog Srpskog civilnog plana/.
J’ai lu ce Plan : tout d’abord, il s’agit de son nom qui était le Plan culturel serbe, il
n’était pas le Plan civil serbe, mais tout le monde le cite toujours comme le Plan
civil serbe – celui qui a tapé la copie (probablement pour le procès), il a écrit : le
Plan civil serbe. D’après mon avis c’est un détail très important, parce que le mot
civil (en serbe) suggère tous ce qu’il était proscrit comme le bourjois (d’antan) par
les communistes : ce mot civil signifie l’étiquette que l'ensemble du plan est
« hostile » et que ses créateurs sont les mercenaires fascistes et les ennemis de son
peuple, parce qu'ils lui veulent de tomber à l'esclavage, etc., etc. D’autre part dans
ce plan il y a des questions inacceptables, comme les questions sur l’eugénisme,
mais ce n’était pas Veselin Ĉajkanović qui a écrit ces balivernes.
421
En tout cas on considère que cette punition était injuste, parce qu’elle était
inspirée par les raisons loin de la vérité. Le nom de Veselin Ĉajkanović, ainsi son
dossier, se trouve toujours parmi les noms des criminelles de guerre prononcés
(ainsi que leurs dossiers). C’était la vengeance du vainqueur.
422
La distinction de l’intelligence en « honnête » et en « malhonnête » qui était
nommée de terme « bourgeoisie ».
420
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A l’époque du titoisme le gouvernement actuel faisait effort pour que l’idéologie
soit soutenue423 par la culture, surtout par la littérature, de même que par la science,
si cela avait été possible.424
Dans cette atmosphère générale, cette période après la Seconde guerre mondiale
était considérée comme époque d’or de la philologie classique serbe425. Mais le
développement des études classiques était en relation proche avec la faculté des
lettres de Belgrade depuis le 1905, particulièrement à partir du 1921 quand Milan
Budimir (1891-1975) était venu pour maître de conférence426 de la langue grecque,
où enseignaient déjà Veselin Ĉajkanović et Nikola Vulic, aussi très connus. Le
département d’étude classique, après la guerre, connaît une autre équipe : Milan
Budimir, Miloš N. Djurić et Anica Savić Rebac, pour ne mentionner que les plus
connus.

On pourrait dire que Milan Budimir427 était, pendant plus de cinquante

ans, spiritus movens du Cercle de Belgrade des hellénistes.

Nikola Vulic

423

Anica Savic Rebac

Bien sûr, il y avait beaucoup des cas de la répression, flagrants, surtout dans la
période entre 1944-1945 ; la cible principale était l’Université de Belgrade,
notamment la Faculté de la philosophie.
424
On dirait que la plupart des sciences soient capables de résister aux faits du
nationalisme, mais on peut constater, au contraire, qu’elles savaient « seconder » le
régime. Il s’avère que les plus grands oppositionnaires aussi que les plus grands
opportunistes se trouvait parmi les intellectuelles – qui sait, sait. Il faut dire que le
patriotisme (ou n’importe quoi…) était « autorisé » s’il n’était placé au-dessus des
« idées », ou plus précisément au-dessus de l’idéologie!
425
Jusqu’à la nouvelle Constitution yougoslave et en 1976 une loi ayant l’intention
da faire « avancer » l’autogestion - The Law on « Associated » Labour.
426
Docent en serbe.
427
Par exemple, ses recherche phonétiques des langues balkaniques les plus
anciennes (par ex. la dialecte des Pélasges - il disait les Pélastes/pélastique), une
nouvelle exégèse de l’Iliade ou il avait mis les amours d’Achille comme plus
important que ses haines, etc.
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Milos N. Djuric

Milan Budimir

La philologie classique était définie comme science fondamentale dans le cadre de
humaniora (byzantinologie, balkanologie, archéologie et plus largement dans les
domaines reliés à l’histoire, langue maternelle et étrangères).
Les études balkanologiques, qui étaient issues de la balkanologie comme un de
humaniora (la science humanistique) étroitement lié à l’hellénistique, présentaient
un de nouveaux chemins de recherche du patrimoine balkanique. Veselin
Ĉajkanović fut le prédécesseur de la nouvelle discipline scientifique qui s’occupait
d’un point de vue multidisciplinaire de l’ancienne religion et mythologie serbe en
appliquant la méthode comparative, philologique et historique.428 C’étaient les
hellénistes qui ont fait preuve de l’importance des recherches critiques et valables
portant sur des textes, des sources, des étymologies, de la syntaxe et sémantique et
du style (rechercher les anciennes formules et les sens oubliés des mots, c’était le
retour aux origines »429). Ils ont fondé des études (balkanologiques) comparatives
qui concernent le monde balkanique multiculturel. Par cette approche ils ont ouvert
le chemin vers l’union du monde ancien et du monde moderne en contribuant à la
propagation de la culture d’Antiquité. J’ajoute que professeurs Budimir et Skok ont
édité la Revue internationale des études balkaniques (4 volumes) en 1934, en même

428

V. O srpskom vrhovnom bogu /De dieu suprême serbe/ (1941, deux éditions); la
nouvelle édition 50 ans plus tard (le 1989 et 1991).
429
C’était Milan Budimir qui avait introduit la méthode interdisciplinaire : la
philologie classique est devenu une nouvelle discipline, avec la grammaire
comparée et la glottologie/glossologie (au lieu du terme linguistique), l’histoire
comparée des religions, la paléobalkanologie, la laographie (on sous-entend la
byzantinologie, l’archéologie, l’histoire littéraire) – c’est pourquoi qu’on considère
la période de Milan Budimir (1920-1975) comme époque d’or de la philologie
classique serbe.
D’après l’archéologue serbe le plus célèbre Dragoslav Srejovic (Lepenski vir, Felix
Romuliana, etc) Milan Budimir a appliqué toujours ce même procédé : un retour
systématique aux origines.
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temps qu’on est fondé l’Institut balkanique à Belgrade. Cet Institut, le premier et
l’unique à Balkan, est fermé pendant la Guerre (par les autorités d’occupation) : il
est rénové en 1969 sous le nom l’Institut des études balkaniques.
Le Département de la philosophie classique avait beaucoup de relations avec les
savants étrangers : Milan Budimir a collaboré

étroitement avec, par exemple,

Њilhelm Brandenstein (Graz) et Milan Grošelj (Slovénie), puis avec Antoine
Meillet et Pierre Chantraine et enfin avec son meilleur élève Miroslav Markovic
(Cambridge et Illinois).

Milan Budimir

Pierre Chantraine

Milan Grošelj
À partir du 1945 le nombre d’étudiants augmente, vu que les langues classiques
deviennent obligatoires dans d’autres programmes d’études, telles que les langues
romanes, l’histoire etc. En même temps le Département fournissait des professeurs
de langue latine qui était obligatoire pour tous aux lycées (il y a eu aussi un
gymnase classique à Belgrade), ainsi que des traducteurs.

Milos N. Djuric

1963

1965

Encore une activité qui s’est développée à cette époque-là et qui avait une
importance publique fut l’activité de l’Union Yougoslave des associations pour les
études antiques qui sous-entendait des sociétés classiques des Républiques et leurs
chercheurs (Société de la R. de Macédoine – la première Réunion scientifique à
Ohrid en 1977 et la dernière à Skopje en 1989; R. de Slovénie – 1983 Ţalec, R. de
Croatie - 1986 Pula et R. de Serbie – 1980 Novi Sad).
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Ohrid en 1977 - Silvo Kopriva
Je tiens à mentionner aussi la revue Antiquité vivante fondée 1952 par les plus
grands scientifiques classiques de Belgrade, Skopje, Zagreb et Ljubljana. Milan
Budimir a défini le titre etc. de la revue (ce qu’on peut lire sur le site de la dite
revue).

Les collègues de Zagreb ont fondé la Latina et Graeca.

Il était opportun pour le régime de favoriser participation des intellectuels
yougoslaves (les philologues classiques aussi) aux réunions d’Eirene, FIEC, aux
congrès et ainsi de suite.
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Le régime était intéressé, dirait-on, de supporter les domaines différents, au moins
ce qui n’étaient pas trop critiques. C’était quand même une sorte de contrôle, parce
qu’on ne savait jamais quand ce support serait supprimé. D’autre part, on pourrait
se trouver sur « la liste » sans savoir pourquoi (et quand). Les « caractéristiques »
étaient une sorte de répression très perfide, parce que les gens « caractérises » ne
savaient jamais qui avait écrit la « caractéristique ». On a su qu’il existait « la
pyramide de la subordination », mais en général sans noms430, ce qu’il donnait
l’impression d’être mystérieux431. Il y avait toujours quelqu’un qui SAIT432. /V. la
caractéristique de Milan Budimir. On pourrait dire que le régime en fait considérait
la Faculté de philosophie à Belgrade généralement comme le centre réactionnaire.)
Il existait sans doute des critères pour classifier les intellectuels dans deux groupes,
noir – blanc, comme d’habitude : l’intelligence malhonnête – l’intelligence
honnête433. Les souvenirs des années quarante étaient encore vifs, surtout les années
La caractéristique de cette sorte pourrait ruiner n’importe qui, parce qu’on ne
sait jamais qui est qui l’écrit et c’est pourquoi que ce genre d’oppression pourrait
être fatale pour les innocents presque comme la prison etc.
431
Savoir les noms était peut être pire, lisant les caractéristiques que les étudiants et
les assistants ont écrit de leurs professeurs (par exemple à Zagreb) – c’était
totalement dénonçant.
432
On peut supposer que les services secrets essayaient de trouver ses
collaborateurs à l’intérieur du Départements, mais il est certain qu’il n’y avait pas
de persécutions.
433
Hors de l’étiquette générale les classicistes, on dirait, n’étaient jamais
dénommés comme intelligence malhonnête, donc ennemie, même pas au moment
où ils critiquaient le régime, comme cela faisaient Milan Budimir et Milos N.
Đuric. Ils n’étaient pas du parti mais ils ne représentaient aucun danger à l’égard du
régime. Bien sûr, le régime détestait l’ironie de Milan Budimir – c’était son arme
puissante, mais rien n’était pas puissant par rapport avec ses vastes connaissances et il était laissé s’occuper tranquillement de l’enseignement et des recherches, ce
qui était, en fait, son ambition. C’était la même chose avec Milos N. Đuric. Quant à
430
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1944-1945, la plupart de l’intelligence n’était pas rassuré434, personne ne croyait
aux « communistes ». Beaucoup d'entre eux ont saisi l'occasion, dans les années
soixante435, de quitter le pays pour s’installer à l’étranger. Parmi eux il y avait des
philologues classiques. Par conséquence il y a eu plusieurs raisons pour les jeunes
de quitter le pays, mais la raison le plus évidente était la politique qui n’était pas
capable de garantir effectivement la sûreté, surtout après la mort, une fois dans la
future, de Tito. Cette atmosphère a créé un sentiment pour l’autocensure, mais à
l’époque pareille il apparaît toujours l’individu qui ne veut pas accepter, qui refuse
les conditions imposées. Ce fut le cas de Milan Budimir (« rebelle/dissident/ connu,
…et scientifique prophète »)436.

lui, il a ridiculisé quelque fois même Tito, par exemple, une fois, quand le courant
(l’électricité) fut interrompue à la Faculté et les étudiants bourdonnèrent, il
commenta : « Est-ce que vous savez qui est le coupable ? Celui l’ondulé de
Dedinje! »
434
On n’était pas rassurés, bien que tout fût en ordre, mais ce n’était qu’en
apparence.
435
Surtout après 1965 – cette année la situation politique était très dure en
Yougoslavie.
436
Milan Budimir, membre de l’Académie des Sciences et des Arts Serbes,
classiciste et balkanologue, a publié436 en 1972 à Sarajevo un article qui l’a coûté
d’une accusation d’être nationaliste, et d’autres qualifications qui seraient
prononcées et signées dans la presse, comme d’habitude, par un anonyme. Il s’agit
dans son article des termes prenant part au discours des communistes, par ex. la
révolution, les partisans, les classes, l’internationalisme, l’« unité-fraternité », les «
peuples et minorités », le socialisme scientifique, l’expérience scientifique),
l’avant-garde, mais il s’agit aussi des mots proscrits, par ex. la théologie, la
religion, la monarchie, la rébellion, le soulèvement, la désobéissance,
l’insubordation, surtout l’opposition, sauf la Lutte ou le Mouvement de libération
nationale... Tout est mis à l’intérieur d’une analyse philologique minutieuse et
scrupuleuse d’un poème. Ce poème est tellement complexe qu’on pourrait conclure
qu’il s’agit d’une œuvre plutôt littéraire que populaire (dans un article Milan
Budimir avait prouvé qu’il n’y a qu’un auteur de l’Iliade). Tout ce qu’il y a dit était
la vérité pure et simple, mais au moment du nationalisme forcé ses analyses
semblaient nier les valeurs communistes et critiquer l’égalité et la fraternité
établies. On pourrait en conclure que si les valeurs d’égalité et de fraternité avaient
été établies vraiment en Yougoslavie, pourquoi ce texte savant aurait provoqué une
harangue violente de la classe au pouvoir.
Milan Budimir appartenant aussi bien à l’enseignement qu’à la science.
L’apparition de son article a fait écho parmi les intellectuels436. L’événement du
1973 dont il était sujet peut servir d’exemple que la philologie classique n’a pas
réussi à se soumettre à la transformation du « socialisme à image humaine » en
nationalisme particulier, ce qui a commencé dans les années 70. La raison en est
que les plus grands classicistes ont refusé eux-mêmes de se soumettre. La
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A la fin, je dirai quelques mots sur l’histoire de l’enseignement scolaire du grec et
latin, dans la dite période (1945-1989). La politique de régime yougoslave était
suivante : « Le système scolaire doit être uni et unique, ce qui signifie qu'il existe
une seule obligation, le droit et la possibilité pour l'éducation indépendamment de
l'emplacement, le sexe et la nationalité. Les plans et les programmes des écoles
secondaires étaient aussi unifiés. Quant aux manuels437 le concept est resté dans le
modèle traditionnel438: la grammaire et les leçons (les phrases comme les
exemples439 ou le texte adapté comme l’illustration), puis les devoirs, avec les
exemples « appropriés », qui incluent la traduction du serbe au latin, et enfin les
dictionnaires latin ou grec – serbe et serbe – latin ou grec.

philologie classique ne s’est jamais solidarisée avec le mouvement nationaliste ni
avec d’autres tendances politiques de l’époque.
437
Il n’était pas tout facile de faire, mais quand même on publiait des manuels, des
guides pédagogiques et autres moyens pédagogiques. Il suffisait d’ajouter dans un
manuel quelques nouvelles phrases relatives à la philosophie du marxisme pour le
rendre convenable à la nouvelle utilisation.
Quand même, raisonnable qu’il était, il acceptait de faire des concessions qu’il
savait habilement cacher. Il disait toujours vérité d’une manière décente, la vérité
ridiculisée sous un voile. Ainsi, dans la première édition de son manuel Στοιχεία
Ἑλληνικά (1958, p. 3) nous pouvons lire dans la Préface telles sortes de
déclarations (quelques exemples):
« Ces explications (sc. explications scientifiques concernant la langue grecque)
données serviraient sans doute aux élèves et enseignants de lycées classiques, qui
se forment dans nos républiques grâce à la politique d’éducation clairvoyante de
nos dirigeants soutenue dans la Résolution (c.-à-d. la Décision…) de la Troisième
réunion plénière du Comité central du Parti communiste de la Yougoslavie (III
plenum CK KPJ).
Le noyau de l’enseignement classique aussi que l’éducation européenne se basent
sur l’esprit de l’antiquité grecque qui est en relation très étroite avec les peuples
balkaniques. Dans l’esprit de nos tendances progressives, dans ce manuel est
appliquée la méthode dialectique afin d’apporter mieux à la compréhension de
certains phénomènes».
438
Les manuels latins modernes pour les écoles secondaires gardent les avantages
des méthodes classiques ou traditionnelles avec les éléments innovatifs de la
méthode communicative.
439
Quelques phrases comme exempla pour pensum:
Ὁ ρεηξαγωγὸс ἔρεη (habet) ηὰ δῶξα (dona).
Ὁ ρεηξαγωγὸс παξέρεη ηὸ δῶξνλ ηῷ παηδίῳ.
Οἱ ρεηξαγωγνὶ παξέρνπсη ηὰ δῶξα ηνῖс παηδόηс.
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Le latin est enseigné dans toutes les écoles secondaires, le latin et le grec aux lycées
philologiques, à Belgrade ( à partir du 1988) et à Sremski Karlovci (1989?), le latin
et le grec à degré universitaire à Belgrade (à la Faculté des Lettres, à la Faculté des
Loi et à la Faculté de Médecine), puis à l’université à Novi Sad et enfin la
philologie classique, comme la science fondamentale au Département d’études
classiques à l’Université de Belgrade.
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управителство. У Новомъ Саду. Другій программъ Велике гимназіє србскогъ
восточно православногъ общества карловачкогъ: за школску годину 1854. У
Новомъ Саду: Кньигопечатня Дан. Медаковића.
(1855), Трећій программъ Велике гимназіє србскогъ восточно православногъ
общества карловачкогъ: за школску годину 1855. Уређуе и издає Гимназіє
управителство. У Новомъ Саду: Кньигопечатня Дан. Медаковића.
(1856), Четвртый программъ Велике гимназіє карловачке: за школску годину
1856. Уређуе и издає Гимназіє управителство. У Новомъ Саду: Кньигопечатня
Дан. Медаковића.
(1857), Петый программъ Велике гимназіе карловачке: за школску годину 1857.
Уређуе и издае Гимназiе управителство. У Карловцы: Србско-народна
Печатня митрополітско-гимназіална.
(1858), Шестый программъ Велике гимназіе карловачке: за школску годину 1858.
У Карловцы: Митрополітско-гимназіална Типографіа.
(1863), Программъ Велике гимназiе карловачке за школску годину 1863. Уређуе и
издае Гимназiе управителство: год. IX. У Карловцы: Србско-народна Печатня
митрополітско-гимназіална.

248
(1864), Программъ Велике гимназіє карловачке: за школску годину 1864: год. 10.
У Карловцы: Митрополітско-гимназіална Типографіа.
(1865), Программъ Велике гимназіє карловачке: за школску годину 1865: год. 11.
У Карловцы: Митрополітско-гимназіална Типографіа.
(1871), Программъ Велике гимназіє карловачке: за школску годину 1871: съ
нужднымъ допунама одъ прошлыхъ школских година 1866-1870: год. 19. У
Новомъ Саду: Српска штампарія дра Іованна Субботића.
(1872), Програм Велике гимназиіє карловачке за школску годину 1872. Уређуе и
издае Гимназiе управителство. Година XX. Књига XI. У Новомъ Саду.
(1880), Програм Српске православне велике гимназиіє карловачке за школску
годину 1879/80. Уређуе и издае Гимназiе управителство. Година XXVI. Књига
XXI. У Новомъ Саду440.
(1882), Програм Српске велике гимназије карловачке за школску годину 1881/2.
Уређуjе управитељ Гимназије. Година XXX. Књига XXI. У Сремским
Карловцима.
(1898), Извештај Српске велике гимназије карловачке за школску годину 1897/8.
Књига XLVI. Година XXXIX. У Сремским Карловцима.
(1907), Извештај Српске вел.Гимназије карловачке: за школ. годину 1906./7.
Књига 48. Година 55. Ср. Карловци: Српска манастирска штампарија.
***(1867), Основно писмо гимназије Новосадске. Превео с латинског Ф.
Оберкнежевић. У Новоме Саду: Платонова штампарија.
***(1868-1919), Извештаји о српској великој гимназији у Новом Саду. (Програми
НГ или само НГ)
(1869), Извештаі о Великоі гимназиіи Србске православне обштине у Новоме
Саду: за школску годину 1868/9. У Новоме Саду: у Платоновоі штампариіи.
(1871), Извештај о Великој гимназији Српске православне општине у Новоме
Саду: за школску годину 1870/71. У Новоме Саду: Србска штампарија дра
Јована Субботића.
(1872), Извештај о Великој гимназији Српске православне општине у Новоме
Саду: за школску годину 1871/72. У Новоме Саду: Српска штампарија дра
Јована Суботића.
440440

Године 1880/81. Програм се штампа у Сремским Карловцима, а већ после две
године опет у Новом Саду; од те године, 1882/3. стоји „директор― уместо „управитељ― (од
1890/1. више се неће наводити да директор уређује Програм). Од шк. 1894/5. опет се штампа
у Сремским Карловцима; од 1895/6. погрешно се наводе редни бројеви године и књиге, јер
су узајамно замењени. Од 1898/9. „велике" се скраћује у „вел.― Шк. 1904/5. наводи се да
Програм „уређује управа― и исправља се погрешно обележавање редног броја књиге и
године.
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(1874), Извештај о Срп. вел. гимназији у Новом Саду: за школску годину 1872/3 и
1873/4. У Новоме Саду: Српска народна задружна штампарија.
(1875), Извештај о Српској великој гимназији у Новоме Саду: за школску годину
1874/5. У Новоме Саду: Српска народна задружна штампарија.
(1876), Извештај о Српској великој гимназији у Новоме Саду: за школску годину
1875/6. У Новоме Саду: Српска народна задружна штампарија.
(1878), Извештај о Српској великој гимназији у Новоме Саду: за школску годину
1877/8. У Новоме Саду: Српска народна задружна штампарија.
(1879), Извештај о Српској великој гимназији у Новоме Саду: за школску годину
1878/9. У Новоме Саду: Српска народна задружна штампарија.
(1880), Извештај о Српској великој гимназији у Новом Саду: за школску годину
1879/80. У Новом Саду: Српска народна задружна штампарија.
(1881), Извештај о Српској великој гимназији у Новом Саду: за школску годину
1880/81. У Новом Саду: Платонова-гимназ. штампарија Николе
Димитријевића.
(1882), Извештај о Српској Великој Гимназији у Новом Саду: за школску годину
1881-2. У Новом Саду: Парна штампарија Николе Димитријевића.
(1883), Извештај о Српској Великој Гимназији у Новом Саду: за школску годину
1882-3. У Новом Саду: Парна штампарија Николе Димитријевића.
(1884), Извештај о Српској Великој Гимназији у Новом Саду: за школску годину
1883-4. У Новом Саду: Парна штампарија Николе Димитријевића.
(1885), Извештај о Српској Великој Гимназији у Новом Саду: за школску годину
1884-5. У Новом Саду: Штампарија дра Младена Јојкића.
(1886), Извештај о Српској Великој Гимназији у Новом Саду: за школску годину
1885/6. У Новом Саду: Парна штампарија М. Димитријевића.
(1887), Извештај о Српској Великој Гимназији у Новом Саду: за школску годину
1886/7. У Новом Саду: Штампарија Српске књижаре браће М. Поповића.
(1888), Извештај о Српској Великој Гимназији у Новом Саду: за школску годину
1887/8. У Новом Саду: Штампарија Српске књижаре браће М. Поповића.
(1889), Извештај о Српској Великој Гимназији у Новом Саду: за школску годину
1888/9. У Новом Саду: Штампарија Српске књижаре браће М. Поповића.
(1890), Извештај о Српској Великој Гимназији у Новом Саду: за школску годину
1889/90. У Новом Саду: Штампарија Српске књижаре браће М. Поповића.
(1891), Извештај о Српској Великој Гимназији у Новом Саду: за школску годину
1890/91. У Новом Саду: Штампарија Српске књижаре браће М. Поповића.
(1892), Извештај о Српској великој гимназији у Новом Саду: за школску годину
1891-92. У Новом Саду: Штампарија Српске књижаре браће М. Поповића.
(1893), Извештај о Српској великој гимназији у Новом Саду: за школску годину
1892-93. У Новом Саду: Штампарија Српске књижаре браће М. Поповића.
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(1894), Извештај о Српској великој гимназији у Новом Саду: за школску годину
1893-4. У Новом Саду: Српска манастирска штампарија.
(1895), Извештај о Српској великој гимназији у Новом Саду: за школску годину
1894-95. У Новом Саду: Штампарија Српске књижаре браће М. Поповића.
(1896), Извештај о Српској великој гимназији у Новом Саду: за школску годину
1895-96. У Новом Саду: Штампарија Српске књижаре браће М. Поповића.
(1898), Извештај о Српској великој гимназији у Новом Саду: за школску годину
1897-98. У Новом Саду: Штампарија Ђорђа Ивковића.
(1899), Извештај о Српској великој гимназији у Новом Саду: за школску годину
1898-99. У Новом Саду: Штампарија Ђорђа Ивковића.
(1900), Извештај о Српској великој гимназији у Новом Саду: за школску годину
1899-1900. У Новом Саду: Штампарија Ђорђа Ивковића.
(1901), Извештај о Српској великој гимназији у Новом Саду: за школску годину
1900-1901.У Новом Саду: Штампарија Ђорђа Ивковића.
(1902), Извештај о Срп. правосл. вел. гимназији у Новом Саду: за школску годину
1901-1902. У Новом Саду: Штампарија Ђорђа Ивковића.
(1903), Извештај о Срп. правосл. вел. гимназији у Новом Саду: за школску годину
1902-1903. У Новом Саду: Штампарија Ђорђа Ивковића.
(1904), Извештај о Српској правосл. вел. гимназији у Новом Саду: за школску
годину 1903-1904. У Новом Саду: Парна штампарија Ђорђа Ивковића.
(1905), Извештај о Српској правосл. великој гимназији у Новом Саду: за школску
годину 1904/1905 . У Новом Саду: Парна штампарија Ђорђа Ивковића.
(1906), Извештај о Српској правосл. великој гимназији у Новом Саду: за школску
годину 1905-1906 . У Новом Саду: Парна штампарија Ђорђа Ивковића.
(1907), Извештај о Српској правосл. великој гимназији у Новом Саду: за школску
годину 1906-1907 . У Новом Саду: Парна штампарија Ђорђа Ивковића.
(1908), Извештај о Српској правосл. великој гимназији у Новом Саду: за школску
годину 1907-1908 . У Новом Саду: Парна штампарија Ђорђа Ивковића.
(1909), Извештај о Српској правосл. великој гимназији у Новом Саду: за школску
годину 1908/1909 . У Новом Саду: Парна штампарија Ђорђа Ивковића.
(1910), Извештај о Српској правосл. великој гимназији у Новом Саду: за школску
годину 1909/1910 . У Новом Саду: Парна штампарија Ђорђа Ивковића.
(1912), Извештај о Српској правосл. великој гимназији у Новом Саду: за школску
годину 1911-1912 . У Новом Саду: Парна штампарија Ђорђа Ивковића.
***(1873), Извештај о стању српских народних школа у архидијецези 1872. ЛМС 115
(1873) 1-37
***(1876-1914), Извештај о православној српској богословији и православном
српском семинару у Сремским Карловцима. Сремски Карловци.
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***(1889), Извештај о беседама које су приредили под надзором управе гимназије
ученици Српске велике православне гимназије у Новом Саду од године 1874. до
1888. Нови Сад. В. ***(б. г.), Кратак извештај о светосавским беседама...
***(1893), Књижница српске велике гимназије карловачке. I Књиге о вери, црквенога
обреда, о цркви и свештенству. Нови Сад: Програм Српске велике гимназије
карловачке за школску годину 1892/3, 1-33.
***(1894), Књижница српске велике гимназије карловачке. II. Српски и словенски
језик. Нови Сад: Програм Српске велике гимназије карловачке за школску годину
1893/4. 37-124.
***(1896), Списак књига у библијотеци Српске Велике Гимназије Новосадске. Нови
Сад.
***(1898), Књижница српске велике гимназије карловачке. I. Latina. IV. Graeca. Нови
Сад: Програм Српске велике гимназије карловачке за школску годину 1897/8.
125-178.
***(1899), Списак књига и рукописа у библиотеци Матице српске. Нови Сад.
***(1903), Основна писма (Привилегије) Срп. правосл.велике гимназије карловачке :
превишње потврђене Леополдом II и Францом II (1791-1792).[Сремски
Карловци]: издање Гимназијског патроната.
***(1905), Допуна списку књига у књижници срп. вел. гимназије Карловачке од
год.1905.
1.) Учитељска књижница. Извештај Српске вел. гимназије карловачке за школ.
годину 1906/7, стр. I-XV.
2.) Ученичка књижница, стр. XV-XVII.
***(1905), Списак књига у библиотеци срп. вел. гимназије карловачке. Сремски
Карловци.
***(1905), Српски књижевни гласник. Садржај бројева 1-100. Уредници Павле
Поповић и Др. Јован Скерлић. Београд.
***(1908/9), Додатак списку књига у књижници срп. вел. гимназије Карловачке. Нова
ученичка књижница. Извештај Српске вел. гимназије карловачке за школ. годину
1908/9, стр. I-XVI.
***(1909), Преглед издања Српске Краљевске Академије. Београд: Српска краљевска
академија.
***(1909), Српски књижевни гласник. Садржај бројева 101-200. (Књиге: XV, 7; XXII,
10). Уредник, Др. Јован Скерлић. Београд.
***(1909/10), Додатак списку књига у књижници срп.вел.гимназије Карловачке. Нова
ученичка књижница. Извештај Српске велике гимназије карловачке за школ.
годину 1909/10, стр. I-VI.
***(1912), Превишњи Краљевски рескрипт од 10. августа 1868. год. Нови Сад. (в. и
Милитар..)
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***(1913), Српски књижевни гласник. Садржај бројева 201-300. (Књиге: XXII,11;
XXXI,2; од 1 јуна 1909 до 1 јула 1913). Уредник, Јован Скерлић. Власник, Богдан
Поповић. Београд.
***(1917-1918), Књижница Јована Живановића, професора српске велике гимназије
у Срем. Карловцима. (Уредио и списак саставио Др. Никола Радојчић). Сремски
Карловци: Извештај Српске прав. велике гимназије Ср. Карловачке за школ.
годину 1917-1918, 115-151.
***(1926), Српски књижевни гласник. Садржај бројева 301-323 (1 август 1913 - 1 јул
1914). Уредник Павле Поповић. Београд.
*** [1927], Попис публикација Југославенске академије знаности и умјетности од
год.1867. до год.1927. Загреб.
***(1929), Српски књижевни гласник. Садржај по писцима бројева 1-200, нова серија
(1 септембар 1920 - 16 децембар 1928). Уређује одбор.Београд.
***(1936), Преглед издања Српске краљевске академије од 1886-1936. год.
Педесетогодишњица Српске краљевске академије 1886-1936. Књ.3. Београд:
Српска краљевска академија. Посебна издања. Књ. CXVI. Споменице. Књ. 9.
***(1938), Гласник историјског друштва: Садржај по писцима. ГИД. Књ.XI (1938) 333.
***(1953), Преглед издања Српске академије наука од 1886-1952 год. Београд: САН.
***(1961), Преглед издања Српске академије наука и уметности од 1847-1959.
Београд: САНУ.
***(1973), Каталог књига на језицима југословенских народа 1519-1867. Београд:
Народна библиотека СР Србије. 1973.
***(1977), Архивски фондови и збирке у СФРЈ. САП Војводина. Београд: Савез
друштава архивских радника Југославије. 1977.
***(1989-1994), Српска библиографија. Књиге 1868-1944. Књ.1-10. Београд. Народна
Библиотека Србије.

Адамовић, Јова (1902), Привилегије српског народа у Угарској и рад
благовештенског сабора 1861. Загреб: Штампано трошком Петра Николића.
Штампарија Српске штампарије.
Ациган, Љубица (1986), Српска педагошка периодика у Угарској. Нови Сад:
Матица српска.
Балубџић, Мирко (1933), Једна класификација ученика Новосадске српске
гимназије. ГИД. Књ. VI (1933) стр. 240-2.
Бекић, Ђорђе (1905), Архив главног народног одбора еx 1848-49. Бранково коло.
Књ.XI (1905) 83-89

253
Бикицки, Милана - Каћански, Ана (1977), Библиографија новосадске штампе 18241918. Нови Сад: Матица српска.
Болманац, Стеван (1878), Шематизам источно-православне митрополије српске
у Аустроуграској 1878. Панчево: [Издање аутора]. Штампарија Браће
Јовановића. 1878.
Веселинов, Иванка (1984), Даница. Садржај и предметни регистар. Нови Сад:
Матица српска.
Веселинов, Иванка (1987), Јавор. I Садржај по ауторима. Нови Сад: Матица српска.
Веселинов, Иванка (1989), Јавор II Предметни регистар. Нови Сад: Матица српска.
Вртунски, в. Малетин..
Вучетић, Илија (1897), Збирка уредаба у стварима српске православне народноцрквене автономије. Нови Сад: Издање српске књижаре и штампарије Браће М.
Поповића.
Гавриловић, Славко (1970), Избор из преписке Григорија Гершића са Урошем
Несторовићем (1811-1812). Нови Сад : Годишњак Филозофског факултета XI/1,
145-163
Гавриловић, Славко - Јакшић, Иван (1987), Извори о Србима у Угарској с краја XVII
и почетка XVIII века. Књ. I. Београд: САНУ.
Гавриловић, Славко (1990), Извори о Србима у Угарској с краја XVII и почетком
XVIII века. Књ. 2. Београд : САНУ.
Гавриловић, Славко (2003), Извори о Србима у Угарској с краја XVII и почетком
XVIII века. Књ. 3. Београд : САНУ.
Гавриловић, Славко (2005), Извори о Србима у Угарској с краја XVII и почетком
XVIII века: примљено на VIII скупу Одељења историјских наука, од 26. новембра
2003. на основу приказа аутора. Књ. 4. Београд: САНУ, 2005.
Докнић, Бранка – ур., Петровић, Милић Ф. – ур., Хофман, Иван – ур., (2009),
Културна политика Југославије: 1945-1952. Зборник докумената. Књ. 1-2.
Београд: Архив Југославије, 2009
Dokumenti istorije Jugoslavije, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i
njihovih pomagača iz Drugog svetskog rata, knj. 1–4, priredili Miodrag Zeĉević, Jovan
P. Popović, Beograd, 1996–2000.
Закон од 14. листопада 1874. в. Нешковић
Zapisnici sa sednica Politbiroa Centralnog komiteta KPJ (11. jun 1945 – 7. jul 1948),
priredio Branko Petranović, Beograd, 1995.
Зеремски, Вида, Љубибратић, Ђурђевка и Чурчић, Марија (1972), Седмица. Садржај
и предметни регистар. Нови Сад: Матица српска.
Zeĉević, Miodrag, в. Dokumenti istorije Jugoslavije.
Ивић, Алекса (1926-1964), Архивска грађа. Београд: Српска краљевска академија.
Зборник за историју, језик и књижевност српског народа. Друго одељење.

254
Споменици на туђим језицима. Књ. 2 (1926), 3 (1931), 5 (1932), 9 (1935), 15
(1956), 16 (1964).
Јакшић, Иван в. Гавриловић, Славко (1987).
Караџић, В. С. (1908), Вукова преписка. Књ. друга (Државно издање), Београд:
Штампано у Државној штампарији Краљевине Србије.
Караџић, В. С. (1966-1995), Сабрана дела Вука Караџића. Књ. XX-XXVII. Преписка.
I – VIII. Београд: Просвета.
Кириловић, Димитрије (1955), Каталог библиотеке Матице српске. II Српске књиге
1848-1880. Нови Сад: Матица српска.
Костић, Мита, в. Радонић, Јован (1964).
Костић, Т. (1888), Грађа за историју српског школарства. Јавор (1888) 73-75.
Културна политика Југославије: 1945-1952, в. Докнић, Бранка, и др.
Љубибратић, Ђурђевка (1976), Матица. Садржај и предметни регистар. Нови Сад:
Матица српска.
Љубибратић, Ђурђевка (1982), Млада Србадија. Садржај и предметни регистар.
Нови Сад: Матица српска.
Љубибратић, Ђурђевка (1989), Стражилово. I Садржај по ауторима. II Предметни
регистар. Нови Сад: Матица српска.
Малетин, Марко (1968), Садржај Летописа Матице српске 1825-1950. I Садржај по
писцима. Нови Сад: Матица српска. В. Др Марко Малетин, Светислав Марић,
Душко Вртунски за Садржај по струкама, а Трећаков за Садржај од 1951.
Малетин, Марко, Марић, Светислав и Вртунски, Душко (1976), Садржај Летописа
Матице српске 1825-1950. II Садржај по струкама. Нови Сад: Матица српска.
Марић, в. Малетин..
Милитар, Трива (1985), Садржај Заставе. 1871-1875. Нови Сад: Матица српска.
Највиши рескрипт од 10га аугуста 1868 о заключцима србског народног сабора од
године 1864/5 за обсег Ц. Кр. Воене Краине. У Бечу 1868.
Нешковић, Мита (1883), Закон од 14. листопада 1874. ЛМС 133 (1883) 36-62.
Николић, Атанасије (1875), Моја биографија. [Рукопис.] Београд. 1875. АСАНУ
7380/32.
Николић, Јелена (1976-1979), Библиографија Матице српске. I-IV. Нови Сад: Матица
српска.
Новаковић, Стојан (1869), Српска библијографија за новију књижевност. 1741-1867.
У Биограду у државној штампарији.
Petranović, Branko, в. Zapisnici sa sednica Politbiroa Centralnog komiteta KPJ.
Popović, Jovan. P, в. Dokumenti istorije Jugoslavije.

255
Преписка, в. Караџић, В. С. Сабрана дела Вука Караџића.
Радонић, Јован и Костић, Мита (1964), Српске привилегије од 1690. до 1792. Београд.
САН. Посебна издања. Књ. CCXXV. Одељење друштвених наука. Нова Серија.
Књ. 10.
Сабрана дела Вука Караџића. В. Караџић, В. С. (1966-1995)
Стајић, Васа: Грађа за историју Новог Сада. Књ. I Књ. II. Новосадске биографије.
Св.1-7. Књ. I.- Књ. IV Грађа за културну историју Новог Сада. В. сваки наслов
посебnо
Стајић, Васа (1947), Грађа за културну историју Новог Сада. Грађа за историју
Новог Сада, књ. IV. Нови Сад: Матица српска.
Стајић, Васа (1951/1), Грађа за културну историју Новог Сада. Нови Сад: Научна
издања Матице српске.
Стајић, Васа (1951/2), Грађа за политичку историју Новог Сада. Нови Сад: Научна
издања Матице српске.
Стајић, Васа (1936-1956), Новосадске биографије. Из архива новосадског
магистрата. Грађа за историју Новог Сада. Књ. II. Свеска прва А-Ј, Нови Сад
1936. Свеска друга Ј-Л, Нови Сад 1937. Свеска трећа Л-О, Нови Сад 1938. Свеска
четврта П-Р, Нови Сад 1939. Свеска пета С- Ш, Нови Сад 1940. Свеска шеста
Додатак, Нови Сад 1956. Свеска седма Допуне и исправке: Светислав Марић
(1964), Регистар за књиге Васе Стајића. Нови Сад: Матица српска. Посебна
издања.
Трећаков, Стојан (1977), Садржај Летописа Матице српске 1951-1960. Нови Сад:
Матица српска.
Трећаков, Стојан (1984), Садржај Летописа Матице српске 1961-1970. Нови Сад:
Матица српска.
Cuvaj, Antun (1910-19132), Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije od
najstarijih vremena do danas. I, II, III, IV. Zagreb: Matica Hrvatska.
Чакић, Стефан (1990), Велика сеоба Срба 1689/90 и патријарх Арсеније
III Црнојевић. 3. исправљено и прерађено изд.Нови Сад : Добра вест.
Šešelj, Zlatko (1987), Bibliografija udžbenika klasičnih jezika na tlu Hrvatske (1848-1986).
Zagreb: Biblioteka Latina et Graeca. Posebna izdanja.

256

ПЕРИОДИКА

Бранково коло, Сремски Карловци
Гласник Историског друштва, Нови Сад
Јавор, Нови Сад
Latina et Graeca
Летопис Матице српске, Нови Сад
Матица, Нови Сад
Наставник, Београд
Просветни гласник, Београд
Жива антика, Скопље

257

ИЗАБРАНА ЛИТЕРАТУРА
***(1768), Славено-сербскій магазинъ, то есть Собраніе Разныхъ Сочиненїй и
Преводовъ, къ пользє и увеселенїю служащихъ. Год. 1, бр. 1 (1768). Въ Венеціи:
Въ Типографїи Славено-Греческой благочестивой Димитрїя Өеодосїева.
Доступно на: http://scc.digital.nb.rs/document/S-II-0886
***(1853), Кратко историско-статистическо известие о гимназии карловачкои.
Првый программъ Србске гимназiе Карловачке за школску годину 1853, 3-11.
***(1862), Schematismus cleri archi-dioecesis Colocensis ad annum Christi 1862.
Coloczae.
***(1891), Стогодишњица Карловачке гимназије. Голуб (1891) 150-153.
***(1900), L'enseignement en Hongrie. Budapest: Impr. V.

nszky.

***(1910), Прослава стогодишњице српске правосл. велике гимназије у Новом Саду,
држане 10.(23.) јунија 1910. Нови Сад. В. Радић (1910)..
***(1910), Споменица о стогодишњици Српске православне велике гимназије у
Новом Саду. Ујвидек: Парна штампарија Ђ. Ивковића.
***(1926), Нови Сад и Војводина. Београд: Професорско друштво.
***(1926), Прослава стогодишњице Светозара Милетића. Извештај Државне мушке
гимназије у Новом Саду шк. 1925-26, 1-12.
***(1927), Матица српска. 1826-1926. Нови Сад: Матица српска.
***(1928), Споменица о педесетој светосавској беседи. Нови Сад. 1928.
***(1933), Споменица града Новог Сада. Сремски Карловци: Историско друштво
Новог Сада. 1933.
***(1938), Прослава 200 годишњице од рођења Саве Вуковића. Нови Сад.
***[1953], Споменица учитељске школе у Сомбору. 1778-1953. Сомбор. Одбор за
прославу 175 годишњице Учитељске школе у Сомбору.
***(1957), Нови Сад. Нови Сад: Издање града Новог Сада.
***(1958), Гимназија у Сремској Митровици 1838-1958. Сремска Митровица: Одбор
за прославу 120-годишњице Гимназије: Подружница Српског историског
друштва.
***(1960), Новосадска гимназија 1810-1960. Споменица гимназије Ј. Ј. Змај. Нови
Сад: Одбор за прославу 150-годишњице.
***(1963), Нови Сад, историјат и личности. Нови Сад: Матица српска.
***(1963), Сто година Филозофског факултета. Београд: Народна књига.
***(1966), Епоха романтизма. Приредио Зоран Глушчевић. Београд: Нолит.

258
***(1966), Споменица Милоша Н. Ђурића. Зборник Филозофског факултета.Књига
IX-2: Београд: Филозофски факултет.
***(1967), Споменица Милана Будимира. Зборник Филозофског факултета. Том IX-1.
Београд: Београдски универзитет.
***(1972), О књижевности и језику. I. Српска књижевност у сто књига, књ. 69. Нови
Сад: Матица српска. Београд: Српска књижевна задруга.
***(1974), Историја школа и образовања код Срба. Прилози из историје културе код
Срба. Серија: Посебна издања. Београд: Историјски музеј СР Србије.
***(1975), Стојан Новаковић и „филолошка критика“: изабрани критички радови
Стојана Новаковића... [и др.]. Српска књижевна критика. Књ.4. Нови Сад: Матица
српска, Београд: Институт за књижевност и уметност.
***(1976), Матица српска. 1826-1976. Нови Сад: Матица српска.
***(1986), The Times Atlas svjetske povijesti. Dopunjeno izdanje za Jugoslaviju. Ljubljana
– Zagreb: Cankarjeva zaloţba.
***(1989), Мемоарска проза XVIII и XIX века. II. Београд. Српска књижевност,
књ.16. Нолит.
***(1991), Ђачка вила. Зборник књижевних првенаца карловачких ђака. Сремски
Карловци: Карловачка гимназија.
***(1979), Милан Будимир. Споменица. Књ. V. САНУ. Одељење језика и
књижевности. Књ. 1. Београд: САНУ.
***(1991), Најлепше је ђачко доба. Књига сећања карловачких ђака. Сремски
Карловци.
***(1991), Научни радови, говори и други састави професора Српске велике
гимназије Карловачке штампани у извештајима од 1853 до 1921 године. I-II.
Сремски Карловци.
***(1991), Песмарица Карловачких ђака. Избор, предговор и белешке Марија Клеут.
Сремски Карловци: Библиотека Љубав: Ј. Алексић: С. Алексић.
***(1991), Стари Нови Сад. I. Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада.
***(1994), Историја српског народа. Друго издање. Београд: Српска књижевна
задруга.
***(1995), Стојан Новаковић личност и дело. Поводом 150-годишњице рођења
(1842-1992). Београд. САНУ. Научни скупови, књ. LXXVII. Одељење
историјских наука, књ. 25.
***(2005), Проучавање опште књижевности данас. Зборник радова. Београд.
***(2008), 1968 - четрдесет година после. Зборник радова. Београд: Институт за
новију историју Србије.

259
Аврамовићъ Є.(1856), Грамматика старогрчкогъ или еллинскогъ єзика: са Грчкимъ и
Србскимъ задатцима за преводъ. По Кинеру. У Београду: Печатала
правительствена кньигопечатня.
Bajić, ĐorĊe (1985), Uspomene na školovanje u Karlovaĉkoj gimnaziji. Pedagoška
stvarnost. God. 31, br. 8 (1985), 652-659.
Banniard, M. (1992) Viva voce: Communication écrite et communication orale du IVe au
IXe siècle en Occident latin. Paris: Etudes augustiniennes.
Banniard, M. (1997) Du latin aux langues romanes. Paris: A. Colin.
Батаковић, Душан T. (1991), Слободан Јовановић и историја менталитета.
Излагање на Научном скупу о Слободану Јовановићу, Правни факултет, Београд.
Bataković, Dušan T. (1994), Yougoslavie: nations, religions, idéologies. Trad. du serbocroate par Bruno Guillard et Slobodan Despot; préf. d'Annie Kriegel. Lausanne: L'Age
d'homme.
Батаковић, Душан Т. (1997), Балкански имагинаријум: историја и историцизам, Нова
српска политичка мисао, 3-4 (1997) 71-88.
Батаковић, Душан Т. [2000], [„Суочавање са тоталитарним наслеђем комунизма у
Србији 1944-1958―]. Ауторски пројекат, који је послужио за ТВ серију Црвено
доба (2004).
Bataković, Dušan T. [et al.] (2005), Histoire du peuple serbe. Trad. du serbe par Ljubomir
Mihailović. Lausanne: L'Age d'homme.
Батаковић, Душан Т., Протић, Милан Ст., Самарџић, Никола, Фотић, Александар
(2006), Нова историја српског народа. Сарадници Максимовић, Ђорђе Р.,
Марковић, Слободан Г. 2. изд. Београд: Наш дом, Lausanne: L'Age d'Homme.
Bataković, Dušan T. (2008): Le chemin vers la démocratie: le développement
constitutionnel de la Serbie. Balcanica. - God. 38 (2007 [št. 2008]), 133-172.
Benveniste E. (1966), Problèmes de linguistique générale, Paris: Gallimard.
Бешлин, Бранко (2005), Европски утицаји на српски либерализам у XIX веку. Сремски
Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Библиографија о Београдском универзитету: 1838-1987, в. Грбић, Бранислава,
Филипи Матутиновић, Стела
Biro, Mikloš (2006), Homo postcommunisticus. Biblioteka XX vek. Beograd: Knjiţara
Krug.
Behschnitt, Wolf Dietrich (1980), Nationalismus bei Serben und Kroaten 1830-1914:
Analyse und Typologie der nationalen Ideologie. München: Oldenbourg.
Богдановић, Димитрије (1991), Стара српска књижевност. У: Историја српске
књижевности. Београд: Досије: Научна књига
Боичъ, Лазар (1815), Памятникъ мужемъ у славено-сербскомъ книжеству славнимъ.
Будимъ: [б. и.]. (Фототипско издање. Прометеј. Културно-просветна заједница
Војводине. Нови Сад 1994)

260
Бојовић, Снежана (2008), 200 година Београдског универзитета: 1808-2008.
Историја институције. Београд: Принцип.
Bonfante, G. (1999) The origin of the Romance languages: stages in the development of
Latin. Heidelberg: Winter
Bonitz, H., Exner F.S. (1849), Organisationsentwurf für österreichische Gymnasien und
Realschulen, Wien: [s. n.].
Бонџић, Драгомир (2003), Извештај УДБ-е о стању на факултетима Београдског
универзитета и великих школа 1951. године. Београд: Архив. Год. 4, бр. 1-2 (2003)
172-188.
Bondţić, Dragomir (2004), Beogradski univerzitet: 1944-1952. Beograd: Institut za
savremenu istoriju.
Бонџић, Драгомир (2005), Нова власт, обнова и почетак рада Београдског
универзитета (новембар 1944 - децембар 1945). Београд: Годишњак града
Београда. Књ. 52, бр. 3-4 (2005) 351-384.
Бонџић, Драгомир (2007). Душан Јончић, Гојко Маловић, Саша Илић, Нада
Петровић, Водич кроз збирке, Архив Србије и Црне Горе, Београд: Архив. Год. 8,
бр. 1-2 (2007) 247-249.
Bondţić, Dragomir (2007), Комунистичка власт и наставници Медицинског факултета
у Београду 1945-1955. Зборник радова са XV научног скупа Историја медицине,
фармације и народне медицине, одржаног 24-25. маја 2006. године у Зајечару.
Београд: Институт за савремену историју; Зајечар: Историјски архив „Тимочка
крајина―, 2007. - Библиотека Зборници радова. Књ. 10, 105-120. Доступно на:
http://www.rastko.rs/cms/files/books/4af09606071b0
Bondţić, Dragomir (2007), Politiĉki progon studenata Beogradskog univerziteta 19451948. Hereticus. Vol. 5, no. 1 (2007) 119-136.
Бонџић, Драгомир (2008), Просвета и наука у Србији и Југославији 1945-1990.
Istorija 20. veka. Год. 26, бр. 2 (2008) 419-465.
Бонџић, Драгомир (2009), О новом доприносу проучавању агитпроп културе.
Београд: Архив. Год. 10, бр. 1-2 (2009) 192-198.
Бонџић, Драгомир (2009), Поглед на прошлост Београдског универзитета после
Другог светског рата - стварање нове традиције: Спомен места - историја –
сећања. Београд: Етнографски институт САНУ, 2009. Зборник; 26, 161-174.
Бонџић, Драгомир (2010), Научна сарадња Југославије и Совјетског Савеза: 19441947: Ослобођење Београда 1944. Београд: Институт за новију историју Србије,
2010. Библиотека Зборници радова; бр. 7, 357-381.
Bondţić, Dragomir (2010), Strani studenti u Jugoslaviji 1956-1961. Istorija 20. veka. Год.
28, бр. 2 (2010) 67-78.
Бонџић, Драгомир (2010), Универзитет у социјализму: високо школство у Србији
1950-1960. Београд: Институт за савремену историју.

261
Бошков, Светозар (2007), Карловачка гимназија и античка историја у XIX веку.
Истраживања. Kњ. 18 (2007) 39-47.
Будимир, Милан (1951), Библиографија научних радова. Годишњак, LVIII. Београд:
Српска академија наука. 1951, 432-438.
Будимир, Милан, Флашар, Мирон (1963), Преглед римске књижевности. De
auctoribus Romanis. Београд: Завод за издавање уџбеника Народне републике
Србије.
Будимир, Милан (1972), Српска рапсодија Филипа Вишњића: (Посебан отисак).
Сарајево: [Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине], 1972, 5-61.
Будимир, Милан (1989): Још питају чији је песник био Његош, Књижевна реч, 25.
октобар 1989. У: Отовић, Владимир. [Легат Владимира Отовића: БУ]: [Б. м.: б. и.,
1963-2004]
Väänänen, Veikko (19813), Introduction au latin vulgaire, Paris: C. Klincksieck.
Васиљевић, Стеван, в. Макарић, Радомир (1978),
Velikonja, Mitja (2009), Titostalgija. Prevela Dimitrijević Branka. Biblioteka XX vek.
Beograd: Knjiţara Krug.
Видаковић, Славко Стеф. (1922), Постанак и развитак српских народно-црквених
фондова и фундација у Сремским Карловцима (од 10.8.1749. до 31.12.1922). Нови
Сад.
Вранеш, Александра (2010), Основи теорије и историје библиографије. Београд:
Филолошки факултет, Бањалука: Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске.
Врачић-Игњачевић, Марија, Лома Александар - аутор додатног текста (2006),
Веселин Чајкановић: 1881-1946. Каталог изложбе. Београд: Универзитетска
библиотека „Светозар Марковић―.
Vratović, Vladimir, уред. (1977), Povijest svjetske književnosti. Knj. 2. Zagreb: Mladost.
Вујић, Васа (1889), Класична настава. Програм КГ за школску годину 1888/9. В. у
Објављеној грађи: ***(1852/3-1919/20), Програми Карловачке гимназије.
Вукобрат, Слободан (1998), "Narratio vespertina secunda de Robinsone": Дефо у
немачкој лектири карловачких гимназиста. Нови Сад: Матица српска, 1998, 107116
Vuĉo, Julijana (2009), Kako se učio jezik. Pogled u istoriju glotodidaktike: od prapočetaka
do drugog svetskog rata. Ministarstvo za nauku i zaštitu ţivotne sredine. Filološki
fakultet: Beograd.
Гавриловић, Александар (1871), Србска гимназија у Новом Саду по свом значају и
колико се овај за првих 30 година њена живота у школи показао. Нови Сад.
(Говорио на Св. Саву 1871. у гимназијској дворани А. Г. професор и управитељ
Велике Гимназије.)

262
Гавриловић, Никола (1974), Историја ћирилских штампарија у Хабзбуршкој
монархији у XVI веку. Монографије, књ. 8. Нови Сад: Институт за изучавање
историје Војводине.
Гавриловић, Никола (1978), Дневник Уроша Несторовића о обиласку школа из 1810.
Зборник Матице српске за историју 17 (1978) 134-162.
Гавриловић, Никола (1978), План Уроша Несторовића о организацији српских и
румунских православних школа у аустријским наследним земљама (23. мај 1811.
године). Зборник Матице српске за друштвене науке 64 (1978) 137-175.
Гавриловић, Никола (1978), План Уроша Несторовића о организацији српских и
румунских православних школа у аустријским наследним земљама (1813).
Зборник Матице српске за друштвене науке 65 (1978) 181-200.
Гавриловић, Никола (1980), Данијел Лазарини и питање директората српских и
румунских тривијалних школа у Банату у XVI веку. Зборник Матице српске за
историју 19 (1980) 176-183.
Гавриловић, Никола (1982), Један прилог школској реформи средином XIX века.
Зборник Матице српске за друштвене науке 72 (1982) 113-123.
Гавриловић, Никола (1982), Рад Уроша Несторовића на организацији и унапређењу
српских и румунских школа у аустријским наследним земљама. Радови V
југословенско-румунског симпозијума. Београд: Филолошки факултет. 1982, 143156.
Гавриловић, Никола (1982), Српске и румунске граничарске школе од темишварског
сабора до појаве Уроша Несторовића (1790-1810). Зборник Матице српске за
историју 26 (1982) 179-195.
Гавриловић, Никола (1983), Српско-румунско клирикално училиште у Вршцу (18221867). Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду. Институт за историју.
Монографије, књ. 21.
Гавриловић, Никола (1983), Сукоб Уроша Несторовића и Стевана Стратимировића
око народног просвећивања. Зборник Матице српске за историју 25 (1982) 13-29.
Гавриловић, Никола (1984), Карловачка богословија (1794-1920). Сремски Карловци:
Српска православна богословија Св. Арсенија, књ.1.
Гавриловић, Никола (1984), Препарандски течајеви у војној граници у првој
половини XIX века. Зборник Матице српске за друштвене науке 76 (1984) 149156.
Гавриловић, Никола (1987), Образовање девојака у српском грађанском друштву у
Угарској почетком XIX века. Сентандрејски зборник I. Београд 1987.
Гавриловић, Никола (1999), Српске школе у Хабзбуршкој монархији у периоду позне
просвећености: (1790-1848). Београд: Елит.
Гавриловић, Никола: Регистар личних имена и појмова. В. Српско-румунско
клирикално училиште

263
Гавриловић, Славко (1967), Из књижевно-историјске преписке митрополита
Стратимировића. Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. XV/1-2
(1967) 102-150.
Гавриловић, Славко (1972), Срем, Банат и Бачка од краја XVII до средине XIX века.
Зборник Матице српске за историју 6 (1972) 9-26
Гавриловић, Славко, Митровић, Мирко (1975), Прилог историографији Војводине
(1699-1849). Нови Сад: Годишњак Филозофског факултета XVI/1 (1975) 109126.
Гавриловић, Славко (1994), Срби у Хабзбуршкој монархији (1792-1849). Нови Сад:
Матица српска. 1994.
Гавриловић, Славко (1999), Српске школе у Хабзбуршкој монархији у периоду позне
просвећености: (1790-1848). Београд: Елит.
Gal, Roger (1991), Histoire d’éducation. Que sais-je? 310. Paris: PUF.
Gantar, Kajetan (1985), Antična poetika. Ljubljana: Drţavna zaloţba Slovenije.
Gelleri, Mavro (1896), Iz prošlosti i sadašnjosti tisućgodišnje Ugarske. Budimpešta: [s. n.].
Глушчевић, Зоран (1966), Епоха романтизма. Београд. Нолит.
Гортан, Вељко (1952), Традиционални и класични изговор латинског језика. ЖА II
(1952) св. 1
Грабовац, Даринка Невенић (1967), Хомер у Срба и Хрвата. Београд: Филолошки
факултет Београдског универзитета. Монографије, XIII.
Грабовац, Даринка Невенић (1998), Милан Будисављевић као хомеролог. Зборник
Матице српске за класичне студије. 1 (1998), 35-45.
Грбић, Бранислава, Филипи Матутиновић, Стела (1988), Библиографија о
Београдском универзитету:1838-1987. Београд: Универзитет: Савремена
администрација.
Грозданић, Сима (1939), Д-р Андрија Волни, професор и директор сремскокарловачке гимназије (1759-1827). Нови Сад: Годишњак Матице српске за 1940.
Грозданић, Сима (1951), Природне науке у сремско-карловачкој гимназији у периоду
између два светска рата. ЛМС 368 (1951)160-165.
Грујић, Владимир (1956), Школско реформаторски рад Ј. Ст. Поповића у Србији
1840-1848. Београд: САН. Посебна издања, књ. 258.
Грујић, Владимир (1957), Ј. Ст. Поповић као писац уџбеника. Зборник филозофског
факултета у Београду, књ. IV-1 (1957) 337-352.
Грујић, Јован (б. г.), Србска гимназија у Новоме Саду 1867. Нови Сад: б. и.
Грујић, М. (1930), Из прошлости учитељске школе у Карловцу. ГИД. Књ. III (1930)
311-314; 484-490.

264
Грујић, Радослав М. (1906), Српске школе у београдско-карловачкој митрополији
(1718-1739). Гласник православне цркве, год. 7 (1906) 425-442, 524-538, 568-576,
681-695.
Грујић, Радослав М. (1908), Српске школе (од 1718-1739 г.). Београд: Издање
Задужбине И. М. Коларца 130.
Грујић, Радослав М. (1910): Прилози за историју српских школа у I половини XVIII
века. Београд: Српска краљевска академија. Споменик, књ. 49.
Грујић, Радослав М. (1913), Прилози за историју српског народа. Београд: Српска
краљевска академија. Споменик, књ. 51
Грујић, Радослав М. (1927), Прва Српска Гимназија у Новом Саду (1731-1775). ЛМС
313 (1927) 364-375.
Грујић, Радослав М. (1929), Проблеми историје Карловачке митрополије. ГИД. Књ.
II, 1-3 (1929) 1-13, 194-204, 365-379.
Грчић, Јован (1882), Кратка историја римске књижевности. Нови Сад: Издање
аутора. Парна штампарија Николе Димитријевића.
Грчић, Јован (1883), Кратка историја старе грчке књижевности. У Новом Саду:
Парна штампарија Николе Димитријевића.
Грчић, Јован (1903), Историја српске књижевности. Друго, поправљено и допуњено
издање са сто и четири слике. Нови Сад: Издање Српске књижаре и штампарије
Браће М. Поповића.
Грчић, Јован (1904), Речник страних речи, које се јављају у нас те их ваља разумети
а понешто их се и клонити. У Новом Саду: Браћа М. Поповић.
Грчић, Јован (1906), Штиво уз Историју Српске Књижевности. 1, Примери старог
словенског и српско-словенског језика, дубровачко-далматинске књижевности,
књижевнога рада у Босни, међу Кајкавцима и у Славонији у XVI., XVII. и XVIII.
веку и новије српске и хрватске књижевности до Бранка и Даничића према
наставном плану удешени за VII гимн. разред.
Штиво уз Историју Српске Књижевности. 2, Примери српске и
хрватске књижевности у перијоди од Бранка и Даничића амо до данас према
наставном плану удешени за VIII. гимн. разред. У Новом Саду: Српска
штампарија Браће М. Поповића.
Грчић, Јован (1921-1939), Портрети с писама. I-II. Загреб: Издање књижаре З. и В.
Васића, 1921. 1924. Портрети с писама. III-IV. Загреб: Загребачка добротворна
задруга Српкиња, 1925. 1926. Портрети с писама. V. Нови Сад: Штампарија
Јовановић и Богданов, 1939.
Грчић, Јован (1927), Матица српска и стара класична књижевност.- Матица српска
1826-1926. Нови Сад: Матица српска.
Грчић, Јован (1930), Два прилога за историју српске православне гимназије у Новом
Саду. ГИД. Књ. III. 2 (6) (1930), 302-304.

265
Грчић, Јован (1935), 125 година новосадске српске гимназије. Глас Матице српске,
књ. 18.
Дабижић, Ђорђе (1979), Преглед историје земаљских школа (XVI-1918). Годишњак
града Београда, књ. XXVI (1979) 69-93.
Давидовић, Љуб[омир] М. (1897), Важност питања у настави. Наставник, књ. 8
(1897) 51-61.
Демостен, Филипике. Превео и разјаснио др Јован Туроман. ЛМС 112 (1867-1869)
203-260.
Денић, Чедомир (1998), Класични латински песници у предавањима Јакова Герчића.
Нови Сад: Зборник Матице српске за класичне студије. 1 (1998), 59-72.
Дера, Ђорђе (1897), Тукидид и његова значајност на пољу историографије. ЛМС 190
(1897) 46-74; 191 (1897) 74-105.
Деретић, Јован (1983), Историја српске књижевности. Београд: Нолит.
Деспотовић, Петар (1885[1888]1889), Школе Срба у Угарској и Хрватској: од
пресељења под патријархом Чарнојевићем 1690. године, до почетка овог
столећа. Св. I 1690-1740, Крагујевац: „Шумадиска― штампарија; Историја
српских школа. Св. II 1740-1780. Просветни гласник, год.VI (1885). Школе Срба у
Угарској и Хрватској. Св. III 1780-1800. Просветни гласник, год. X, св.11-14
(1889) 305-313.
Димитријевић, Коста (2001), Животне исповести: Милан Будимир, Божидар
Ковачевић, Војислав Минић. Београд: "Филип Вишњић".
Димић, Љубодраг (1996-1997), Културна политика у Краљевини Југославији: 19181941. Део 1: Друштво и држава. Део 2: Школа и црква. Део 3: Политика и
стваралаштво. Београд: Стубови културе.
Добрашиновић, Голуб (1983), Вук Стефановић Караџић. Живот - дело - лик. Горњи
Милановац: Дечје новине.
Добрашиновић Г. (2006), Вук у слици и речи. Београд: Просвета.
Dobrenov, Marija (1975), Položaj nemačkog jezika u nastavi Karlovačke gimnazije u
periodu od 1791. do 1918. godine. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski
fakultet, 1975, [285]-291
Dobrenov, Marija (1987), Udţbenici za nemaĉki jezik u Karlovaĉkoj gimnaziji od njenog
osnivanja do kraja I svetskog rata. Zbornik radova Instituta za strane jezike i
književnosti.Sv. 8 (1987), 341-382.
Достанић, Радмило (1987), Натошевићева реформа школа. Нови Сад: Савез
педагошких друштава Војводине.
Dubois, J., Edeline, F., Klinkenberg, J.-M., Minguet, P., Pire, F., Trinon, H. (1979),
Rhétorique générale. Paris. Édition du Seuil.
Дурковић-Јакшић, Љубомир (1963), Историја српских библиотека (1801-1850).
Београд: Завод за издавање уџбеника СРС.

266
Ђерић, Василије (1902), Каква нам треба грчка граматика? Београд. (Прештампано
из "Просветног гласника" за годину 1902)
Ђерић, Василије (1905), Облици старога грчкога језика. У Биограду: издање и
штампа Краљ.-српске државне штампарије.
Ђерић, Василије (1920), Теорија учења туђих језика. Земун: М. Млађан.
Ђорђевић, Владан (1896), Грчка и српска просвета. Београд. Српска краљевска
академија.
Ђорђевић, Живојин (1958), Васпитање у Срба: уџбеник националне историје
педагогике. Београд: Научна књига.
Ђорђевић, Јован (1861), Радња благовештенског сабора народа српског у Сремским
Карловцима 1861. У Новоме Саду: Брзотиском епископске књигопечатње.
Ђурић, Милош Н. (1951), Историја хеленске књижевности. Београд: Научна књига.
Eisenmann, Louis (1921), La Hongrie contemporaine (1867-1918). Paris. Delagrave.
Енгел, Франц Штефан (1971), Опис краљевине Славоније и војводства Срема. 2.
Зборник Матице српске за књижевност и језик 19/2, 3 (1971).
Ердујхељи, Мењехерт /Мелхиор/ (1894), Историја Новог Сада. Нови Сад: Издало
општинство слоб. кр. вароши Новога Сада.
Exner, в. Bonitz
Живковић, Драгиша (1994), Европски оквири српске књижевности. I-V. Београд:
Просвета.
Живковић, Драгиша (1996), Карловачка гимназија и проучавање српске
књижевности: поводом 150-годишњице Године 1847. у српској књижевности.
Нови Сад: Зборник Матице српске за књижевност и језик. Књ. 44, св. 1-3 (1996),
5-17.
Живковић, Драгиша (1998), Европски оквири српске књижевности. [Књ.] 6. Београд:
Просвета.
Ţlebnik, Leon (1958), Opšta istorija školstva i pedagoških ideja. Prev. A. Vilhar. Beograd:
Nauĉna knjiga.
Zveza društev za antiĉne študije Jugoslavije. Znanstveno zborovanje (1987) Antiĉni temelji
naše sodobnosti. Referati slovenskih udeleţencev na 4. znanstvenem zborovanju Zveze
društev za antiĉne študije Jugoslavije v Pulju od 12. do 17. oktobra 1986. Ljubljana:
Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1987.
Зима, Лука (1909), Омањи списи Луке Зиме. Приредио Јован Туроман. [Београд]:
издање Задужбине И. М. Коларца.
Зундхаусен, Холм (2008), Историја Србије: од 19. до 21. века. Превео: Бекић,
Томислав. Београд: Clio.
Ивановић, Јевтимије (1809-1841), Новый Плутархъ или Краткое описанiе славнѣйши
людiй свiю народа отъ древнѣйши времена до данась. Часть 1. Въ Будимѣ:
писмены Кралѣвскаго Унгарскаго Унiверсiтета лѣта 1809; Новый Плутархъ или

267
Краткое описанiе славнѣйши людiй свiю народа отъ древнѣйши времена до
данась. Часть 2. У Крагуєвцу: У Княжеско-Србской Типографіи, 1834; Новый
Плутархъ или Кратко описаніє славны людіи свію народа одъ древны времена до
данасъ. Часть 3. У Новомъ Саду: У печатньи Павла Іанковича, Ц. К. Прів.
Тπпографа, 1840; Новый Плутархъ или Кратко описаніє славны людіи свію
народа одъ древны времена до данасъ. Часть 4. У Новомъ Саду: У печатньи
Павла Іанковича, Ц. К. Прів. Тπпографа, 1841.
Иречек, Константин Ј. (1978), История на Българите с поправки и добавки от самия
автор, под редакцията на проф. Петър Хр. Петров. София: Издателство Наука и
изкуство. Доступно на: http://www.promacedonia.org/
Историја српске књижевности. В. Богдановић, Димитрије (1991).
Јаковљевић, Милан (1951), Класична настава у Карловачкој гимназији. ЛМС 368
(1951) 154-159.
Јакшић, Д.(1928), Грађа за културну историју Срба у Војводини. I Карловачка
богословија год.1807. ЛМС 318 (1928) 209-216
Јакшић, Милутин (1902), Два српска сабора (1748 и 1749). Богословски гласник, књ. 1
(1902) 26-39, 92-104, 172-184, 243-251, 314-320.
Јанковић, Манојло (Емануил): Биографско-књижевна слика. в. Ђорђе Рајковић
(1881).
Јанковић, Милош Б. (1967), Педагошке расправе и чланци. Београд: Завод за
издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије.
Јанковић, Милован (1865): Спомен на Сент-андрејску светковину приликом долазка
плем. госп. Венијамина Калаја на годишњи изпит Србске православне Сентандрејске школе 9. августа 1865. Нови Сад.
Јегер, Вернер (1991), Паидеиа. Обликовање грчког човека. Нови Сад: Књижевна
заједница Новог Сада.
Јелић, Војислав, в. Флашар, Мирон (1990).
Јелић, Војислав (2001), Лукијан Мушицки у делима наших реторичара 19. века. У:
Античка и српска реторика / Војислав Јелић. Београд: Чигоја штампа, 2001, 156162.
Јиречек, Константин (1981), Историја Срба. I-II. Превео Јован Радонић. Друго,
допуњено и исправљено издање. Београд: Слово љубве.
Јовановић, Милена (1998), Настава класичних језика у Карловачкој гимназији планови и програми, 1791-1914. Зборник Матице српске за класичне студије. 1
(1998), 97-106.
Јовановић, Милена (2003), Где извире бескрај све је целина. Из хеленске поезије.
Београд. Источник.
Јовановић Милена (2008), Лукијан Мушицки – два дискурса. МСЦ 37/2 (2008), 189196.

268
Јовановић, Миливој (1954), Др К. Руми, некадашњи директор Карловачке гимназије
и Ј. Хаџи Светић. Зборник Матице српске за друштвене науке 6.
К. Г.: Испитивање у средњим школама. Наставник, књ.16 (1905) 419-422
Kanfora, Luĉano (2007), Demokratija: istorija jedne ideologije. Prevela: Britvić, Nela.
Beograd: Clio.
Караџић, Вук Стефановић (1960), Критике и полемике. Српска књижевност у сто
књига, књ.16. Нови Сад: Матица српска. Београд: Српска књижевна задруга.
Караџић, Вук Стефановић (1969), Писма. Српска књижевност у сто књига, књ.14.
Нови Сад: Матица српска. Београд: Српска књижевна задруга.
Караџић, Вук Стефановић (1978), Први српски буквар. Беч 1827. Репринт издање у
част навршене 150-годишњице Вуковог Првог српског буквара. Београд: Народна
библиотека Србије.
Караџић, Вук Стефановић: в. Сабрана дела у Објављеној грађи.
Кашић, Јован (1968), Језик Милована Видаковића. Нови Сад: Филозофски факултет.
Каталог Димитрија Теодосија. Београд. 1774
Кириловић, Димитрије (1926), Историја српских школа у Војводини. Нови Сад и
Војводина. Београд. Гласник југословенског професорског друштва, књ.VII, 129144. В. ***(1926), Нови Сад и Војводина.
Кириловић, Димитрије (1927), Фелбигеров катихизис. ЛМС 313 (1927) 464-8.
Кириловић, Димитрије (1928), Покушај оснивања високе школе у Новом Саду 1774
године. ГИД. Књ. I, св. I (1928) 52-66.
Кириловић, Димитрије (1930), Српска гимназија у Руми у 18 веку и њени
наставници. ГИД. Књ. III (1930) 111-115.
Кириловић, Димитрије (1934), Помађаривање у бившој Угарској. ГИД. Књ. VII
(1934) 201-284.
Кириловић, Димитрије (1956), Карловачке школе у доба митрополита Павла
Ненадовића. Београд: Српска краљевска академија Споменик CIV. Одељење
друштвених наука. Нова серија 6, 45-117.
Kirin, Josip (1909), Uređenje pučke nastave u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji: s
naputkom o školskoj administraciji. 2. preraĊeno popunjeno izd. Zagreb: Tisak i
naklada knjiţare L. Hartmana (St. Kugli).
Classen, Carl Joachim (2009), Casual Remarks made by Carl Joachim Classenwhen
receiving the "Milan Budimir" Prize in Belgrade on September 24th, 2009. Зборник
Матице српске за класичне студије. 11 (2009) 275-276.
Марија Клеут, в. ***(1991), Песмарица…
Коменски, Јан Амос (1967), Велика дидактика која обухвата општу вештину о томе
како ваља поучавати свакога у свему. Превела др Даринка Невенић Грабовац,
предговор др Владимир Грујић. Београд: Завод за издавање уџбеника
Социјалистичке Републике Србије.

269
König, Christoph (1995), Germanistik in Mittel- und Osteuropa, 1945-1992: [eine
Veröffentlichung der Arbeitsstelle für die Erforschung der Geschichte der Germanistik
im Deutschen Literaturarchiv Marbach am Neckar]. Berlin ; New York, [N.Y.]: de
Gruyter.
Константиновић, Василије (1882), Карловци са њиховом околином. Сремски
Карловци: Штампарија Косте Павловића.
Константиновић, Василије (1892), Сто година у прошлости: Карловачка гимназија:
од 1791-1891. год. и гробови њених добротвора. У Новоме Саду: Штампарија А.
Пајевића.
Кораћ, Станко (1987), Преглед књижевног рада Срба у Хрватској. Загреб: Просвјета.
Косовац, М. (1905), Шематизам Српске православне митрополије карловачке за
1905. Сремски Карловци.
Костић, Мита: Библиографија, в. М. Митровић (1981).
Костић, Мита (1921), Акатоличка књижевност у Срба крајем 18. века. Београд.
Гласник Српске православне патријаршије. 310-313, 326-330, 344-345.
Костић, Мита (1932), Гроф Колер као културнопросветни реформатор код Срба у
Угарској у XVIII веку. Београд: Српска краљевска академија. Посебна издања, књ.
LXXXVII. Философски и филолошки списи, књ. 20.
Костић, Мита (1932), Један латински пасквил карловачких гимназиста из г. 1817
против директора Румија. ГИД. Књ. X (1937) 348-350
Костић, Мита (1951), О првом печату Карловачке гимназије. ЛМС 368 (1951) 248-9.
Костић, Страхиња К. (1971), Орфелин и терезијанске школске реформе. Зборник
Матице српске за књижевност и језик 21/2 (1973) 219-235.
Костић, Страхиња К. (1973), Захарија Орфелин: 1726-1785. Представка Марији
Терезији. Зборник Матице српске за књижевност и језик 19/1, 2; 20/1 (1973).
Костић, Страхиња К. (1980), Просветне тенденције у делима наших водећих педагога
терезијанско-јозефинске епохе. Београд. Међународни славистички центар. 1980,
253-260.
Кратак преглед историје православне гимназије у Сремским Карловцима за првих
100 година њенога живота. В. Лазић, Стеван (1891).
Крестић, Василије Ђ.(1976), Срби у Војводини за време Бахова апсолутизма (18491860). Зборник Матице српске за историју 13 (1976) 53-69
Крестић, Василије Ђ. (1980), Историја српске штампе у Угарској 1791-1914. Нови
Сад: Матица српска.
Крестић, Василије Ђ. (1991), Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848-1914.
Београд: Политика.
Kriţan, Josip (1908), Životopis Luke Zime: umirovljenog kr. profesora, dopisujućeg ĉlana
Jug. akademije, poĉastnog ĉlana Srpske Matice u Novom Sadu i Srpske akademije u
Biogradu, posjednika reda Sv. Save etc. Varaţdin: tiskom Stj. Pl. Platzera.

270
Крстић, Угљеша (1939), Српска гимназија у Руми у 18. веку и њени наставници.
ГИД. Књ. XII (1939) св. 3-4, 120-134
Крузиус, Ото (1912), Како се изучава класична филологија? Предавање. Превео
Миливоје Ј. Поповић. Београд: Државна штампарија Краљевине Србије.
Kubli, Olivier Ladislav (1998), Du nationalisme yougoslave aux nationalismes postyougoslaves, L’Harmattan, Paris.
Kullashi, Muhamedin (1998), Humanisme et haine. Les intellectuels et le nationalisme en
ex-Yougoslavie, L’Harmattan, Paris.
Лазић, Глигорије (1896) Класична настава у гимназији и реформа њена. Програм
Српске велике гимназије Карловачке за школску годину 1895/6. Година XLIV.
Књига XXXVII. У Сремским Карловцима. 1896. Српска Манастирска
Штампарија.
Лазић, Глигорије (1902) Стварно тумачење грчких и римских писаца. Извештај
српске вел. гимназије Карловачке за школску годину 1901/2. Књига L. Година
XLIII.441 Ср. Карловци. 1902. Српска Манастирска Штампарија.
Лазић, Стеван (1891), Првих сто година Српске велике гимназије карловачке (17911891). Програм Српске велике гимназије карловачке за школску годину 1890/1.
Штампарија А. Пајевића. 3-67
Leger, Louis (1888), Histoire de l´Autriche-Hongrie depuis les origines jusqu´a l´année
1878, ouvrage contenant 4 cartes. Deuxième tirage. Paris: Librairie Hachette et Cie.
Leger, Louis (1913), Serbes, Croates et Bulgares: études historiques, politiques et
littéraires. Paris: Maisonneuve: Librairie des cinq parties du monde. Доступно на:
http://www.archive.org/details/serbescroatesetb00legeuoft
http://www.archive.org/stream/serbescroatesetb00legeuoft#page/n9/mode/2up
Leger, Louis (1920), Histoire de l'Autriche-Hongrie depuis les origines jusqu'en 1918.
Paris: Hachette. Доступно на: http://www.archive.org/details/histoiredelautr01legegoog
http://www.archive.org/stream/histoiredelautr01legegoog#page/n21/mode/2up
Лекић, Стеван (1882), Критика на Оберкнежевићеве латинске и српске примере са
кратком науком о правилним латинским облицима за I. гимназијски разред.
Београд: Краљевско-српска државна штампарија.
Лома, Александар (2002/2003), Мирослав Марковић (18. 3. 1919 - 14. 6. 2001).
Зборник Матице српске за класичне студије 4-5 (2003/2004) 215-216.
Loma, Aleksandar (2004), Veselin Ĉajkanović: komparativni istoriĉar religije. U: Saecula
Confluentia. Priredio Aleksandar Loma. Beograd: Filozofski fakultet, 2004. [51]-66.
Лома, Александар, в. Вранић-Игњачевић, Марија.
Löfstedt, Einar (1959), Late Latin, Oslo: Aschehoug.

441

Треба обратно: Година L. Књига XLIII.

271
Лукић, Јанко (1899), „Примери за латинске облике― према латинској граматици др. Ј.
Туромана. Саставио Стеван Лекић, професор српске вел. гимназије у Новом Саду.
Бранково коло књ. V (1899), ст. 701-703.
Luschan, Felix von (1927), Völker Rassen Sprachen: anthropologische Betrachtungen: mit
vielen Abbildungen. Berlin: Deutsche Buch-Gemeinschaft.
Магарашевић, Бранко (1932), Једна страна вест о првим данима карловачке
гимназије. Нови Сад: Гласник Историског друштва. 5, 1 (11) (1932) 94-95.
Магарашевић, Георгије (1826), Воспитателна заведенiя кодъ Сербаля. ЛМС 5 (1826)
1-8
Магарашевић, Георгије (1832), Једна страна вест о првим данима карловачке
гимназије. ГИД. Књ. V (1932) 94-95.
Магарашевић, Ђорђе (1887), Ђорђе Магарашевић. ЛМС 150 (1887) 1-29; 151 (1887) 124.
Магарашевић, Ђорђе (1897), Из живота и школског рада Уроша Несторовића.
Бранково коло, књ. III (1897) 758-764, 785-792.
Магарашевић, Ђорђе (1898), Из прошлости српске школе. ЛМС 193 (1898) 1-41; 194
(1898) 1-41.
Maixner, Franjo (1884), Historija rimske književnosti. Zagreb: Nakladom Muĉnjaka i
Senftlebena.
Majnarić, Nikola (1923), Izbor iz Homerove Ilijade i Odiseje. Zagreb: Bibliografski zavod
D. D.
Макарић, Радомир (1965), Сомборска учитељска школа у периоду делатности
Николе Ђ.Вукићевића. Посебна издања. Нови Сад: Матица српска.
Макарић, Радомир, Васиљевић, Стеван (1978), Две стотине година образовања
учитеља у Сомбору: 1778-1978. Сомбор: Одбор за прославу две стотине година
образовања учитеља у Сомбору.
Марицки Гађански, Ксенија (1991), Платон код Срба. ЛМС 451 (1993) 828-834.
Марицки-Гађански, Ксенија (1995), Разговор с временом: античке и модерне теме.
Библиотека Атлас ветрова, (Библиотека КОВ). Вршац: Књижевна општина
Вршац.
Марицки-Гађански, Ксенија (2007) Антички Балкан Милана Будимира. У: Антика и
савремени свет. Београд: Друштво за античке студије Србије; Сремска
Митровица: Архив Срема, 2007, 165-178.
Maricki-GaĊanski, Ksenija (2006), Pogledi Milana Budimira na antiĉki Balkan i Panoniju.
Zbornik radova. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, 2006, 35-41.
Марић, Светислав (1964), Регистар за књиге Васе Стајића. Нови Сад: Матица
српска. Посебна издања. В. Стајић, Новосадске биографије у Објављеној грађи.
Марић, Светислав (1979), Одабрани списи. Нови Сад: Матица српска.
Марић, Светислав, в. Малетин (1968) и (1976)... у Објављеној грађи.

272
Марковић, Радосав (1936-1937), Стогодишњица Богословије Св. Саве. Гласник
југословенског професорског друштва, књ. XVII (1936-1937) 1-11.
Мартини, Фриц (1971), Историја немачке књижевности. Превод Вера Стојић и
Бранимир Живојиновић. Београд. Нолит.
Матић, Андрија М. (1898): Српске средње школе у Угарској. Нови Сад.
Матић, Андрија М. (1901), Саборски одбор и српске школе у Угарској. Нови Сад.
(Прештампано из „Србобрана―, бр.145. 1900)
Матић, Андрија М. (1913), Просветне прилике у Угарској. Нови Сад: Штампарија
Ђорђа Ивковића.
Медић, Мојо (1882): Реалке и гимназије. Ријеч у своје вријеме. Земун: Штампарија И.
К. Сопрона.
Медић, Мојо (1931), Запостављање карловачке гимназије винковачкој. ГИД. Књ. IV
(1931) 325-329
Медурић, Јов. З. (1904), О вероисповедним школама. Нови Сад. (прештампано из
„Школског одјека―)
Мештровић, Љиљана (1971-1972), Библиотека српске велике гимназије у Сремским
Карловцима. Нови Сад. Библиотекарски годишњак Војводине. (1970) 78-92;
(1971) 74-88 (Библиографија 93.)
Mialaret, G., Vial, J., в. Histoire mondiale de l'éducation publique
Миладиновић, Жарко (1909), Jus inspectionis - Врховни државни надзор или Држава
и самоуправа (автономија): државна студија уз особити поглед на српску
народну црквену автономију у Карловачкој митрополији српској. У Срем.
Карловцима: Српска манастирска штампарија.
Милин, Милена (1998), Класичарски радови у Извештајима Карловачке гимназије.
Зборник Матице српске за класичне студије. 1 (1998), 91-96.
Милисавац, Живан (1976), Матица српска. Нови Сад: Матица српска.
Милисавац, Живан (1986. 1992), Историја Матице српске. I део. 1826-1864. II део
1864-1880. Нови Сад: Матица српска.
Милићевић, Милан Ђ. (1868), Школе у Србији. Београд: У Државној штампарији
Милићевић, Милан Ђ. (1888), Поменик знаменитих људи. Београд: Издање Чупићеве
задужбина, књ. XXXVII.
Милићевић, Милан Ђ. (1979), Додатак поменику од 1888. Заменити људи у српског
народа који су преминули до 1900. Београд: Слово љубве (Фототипско издање.
Београд.1979)
Милићевић, Милан Ђ. (1979), Поменик знаменитих људи у српског народа новијега
доба. Београд: Слово љубве. (Фототипско издање. Београд. 1979)
Милићевић, Наташа (2009), Југословенска власт и српско грађанство: 1944-1950.
Београд: Институт за новију историју Србије.

273
Милићевић, Наташа (2007), Комунистичка стратегија према српској интелигенцији
1944-1950: Срби и Југославија. Београд: Институт за новију историју Србије.
Библиотека Зборници радова, бр. 2 (2007) 293-310.
Miller, Nick (2007), The nonconformists: culture, politics, and nationalism in a Serbian
intellectual circle, 1944-1991. New York: Central European University Press
Милосављевић, Петар (1970), Источници и свет: Милан Будимир: Са балканских
источника, СКЗ, Београд, 1969. ЛМС 405 (март 1970), 320-328.
Милутиновић, Коста Н. (1838), Радивоје Врховац. Нови Сад: Штампарија Јовановић
и Богданов.
Миодраговић, Јован (1891), Школска реформа. Наставник, књ. 2 (1891) 56-83.
Миодраговић, Јован (1913), Наше учитељске школе. Београд: Годишњица Николе
Чупића, књ. 32. Издање Чупићеве задужбина, књ. LXIV.
Миросављевић, Владимир (1905), Српске вероучевне књиге у Аустроугарској у време
од 1690-1902. године. Сремски Карловци: Богословски гласник, књ. IV.
Митровић, Мирко (1981), Библиографија радова академика Мите Костића. Нови Сад:
Матица српска (1981) 21-36.
Михаиловић, Драгослав (2005), Кратка историја сатирања. Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства.
Mišić, Bratislav (1979), Latinski jezik: udţbenik za III i IV razred srednjeg obrazovanja
odnosno I i II godinu pozivnousmerenog obrazovanja I vaspitanja prevodilaĉke i
kulturološke struke. Sremski Karlovci: Centar za obrazovanje kadrova prevodilaĉke i
kulturološke struke i zajedniĉko srednje obrazovanje "Karlovaĉka gimnazija", Novi
Sad: Zavod za izdavanje udţbenika.
Младеновић, Александар (1989), Славеносрпски језик. Нови Сад: Књижевна
заједница Новог Сада.
Мор, Карман (1896), Пример рационалнога наставног плана: за гимназије. Превео
Милан Шевић. Београд: Штампарија Краљевине Србије.
Мушицки, Лукијан (1802), Ïвное исп¤таніе изъ славено-сербскї† ГРАММАТІКИ,
предаванн¤† изъ усердї† ко славено-сербскомŸ книжествŸ ЛŸкoю МŸшицкимь,
торжествованное въ Карловачкой Гπмнасiи Mѣс†ца AπгŸста 1802. Въ БŸдинѣ
градѣ, Писмены Кралев. ВсеŸчилища Пештанскагω.
Лукиана Мушицкогъ СТИХОТВОРЕНИЯ. Издана Георгиемъ Мушицкимъ. У Пешти
1838.
Nehring, Karl, в. Hösch, Edgar.
Несторовић, Урош, в. Писмо... Митровић, Мирко в. Славко Гавриловић (1975).
Нешковић, Мита (1891-1897): Збирка педагошких радова. Књ.1 Нови Сад:
Штампарија др. Павловића и Јоцића, 1891. Књ. 2 Нови Сад: Српска манастирска
штампарија, 1895. Књ. 3 Нови Сад: Српска манастирска штампарија,1897.

274
Нешковић, Мита (1897), Историја српских школа у аустро-угарској монархији.
Сремски Карловци: Српска Манастирска Штампарија.
Николић, Атанасије (1875), Моја биографија. Београд. АСАНУ 7380/32
Николић, Добривој (1935), Сремско-карловачка гимназија 1791-1934. [Б. м.]: Д.
Николић, Коста (2002), Страх и нада у Србији 1941-1944. године: свакодневни живот
под окупацијом. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Николић, Коста (2006), Тито говори што народ мисли: култ Јосипа Броза Тита
1944-1949. Београд: Службени лист СЦГ: Институт за савремену историју.
Николић, Коста (2008), Српски 20. век - век „изгубљене историје―. Istorija 20. veka.
Год. 26, бр. 2 (2008), 505-570.
Николић, Коста – ур. – аутор додатног текста, Цветковић, Срђан – ур. - аутор
додатног текста, Трипковић, Ђоко – ур. - аутор додатног текста (2010), Bela knjiga 1984: obračun sa "kulturnom kontrarevolucijom" u SFRJ. Beograd: Sluţbeni glasnik:
Institut za savremenu istoriju.
Николић, Светозар – ур., Грозданић, Станислав – ур., Поповић, Богдан – ур. (1991),
Научни радови, говори и други састави професора српске Велике гимназије
карловачке штампани у извештајима: од 1853-1921: [поводом 200 - годишњице
оснивања Карловачке гимназије]. Књ. 1-2. Фототипско изд. Сремски Карловци:
Карловачка гимназија.
Николичъ, Исидоръ (1849), Войводство Серба аустрiйски. У Віенни: Печатано у
кньигопечатньи єрменскога монастира.
Новаковић, Бошко (1951), Паја Марковић-Адамов и „Бранково коло―. ЛМС 368
(1951) 166-172.
Новаковић, Стојан (1867), Историја српске књижевности. Преглед угађан за
школску потребу с додатком од примера из старе Словенске, српско-словенске и
дубровачке књижевности и с таблицом глагољских слова. Београд. Издање
Државне штампарије.
Новаковић, Стојан (1900), Српска књига. Њени продавци и читаоци у XIX веку: пред
освитак XX века. Београд: Државна штампарија Краљевине Србије.
Новитовић, Јеротије (1941), Средња настава и средње школе у Војводини од првих
почетака до нашег народног уједињења 1918. Београд. Гласник професорског
друштва, књ. XXI, св.6 (фебруар 1941) 433-441.
Nuchelmans, Ј., в. Haadsma, R. A.
Његован, Драго (2006), Делатност Саве Доброплодног у Карловачкој гимназији
(1853-1856). Годишњак Музеја града Новог Сада. Нови Сад: Музеј града Новог
Сада, 2006, 72-82.
Оберкнежевић, Филип: Пазимо на чистоту језика. Јавор (1878) 43, 44, 45, 48, 49, 50;
(1880) 1133, 1171, 1203.
Оберкнежевић, Филип: Хрватске школске књиге у Гимназији карловачкој. ЛМС 130
(1882) 92-116.

275
Оберкнежевић, Филип: в. Основно писмо гимназије Новосадске (1867) у Објављеној
грађи.
Огњановић, Илија (1890), Гробови знаменитих Срба што су им кости у Новом Саду
укопане. Нови Сад. Штампарија А. Пајевића.
Орфелин, Захарија (1726–1785) http://scc.digital.nb.rs/collection/zaharije-orfelin
(дигиталне копије оригиналних издања Захаријe Орфелина (1726–1785) из фонда
Старе и ретке књиге НБС)
Орфелин, Захарија (1766), Латинскїй бëквар. Въ Венеціи въ Типографїи Димитрїя
Ѳеодозїя. http://scc.digital.nb.rs/view/S-II-2065&p=001&w=1272&h=457
Орфелин, Захарија (1783), Вýчный то єсть { начала до конца мира трающїй
календарь. Напечатанъ въ Царствџющемъ Градý Вїеннý, При Iњсифý
бl"gородном] { Кџрцбек]. http://scc.digital.nb.rs/document/S-II-0889
Орфелин, Захарија, в. Славено-сербскій магазинъ..
Остојић, Тихомир (1905), Српска књижевност од велике сеобе до Доситеја
Обрадовића. Сремски Карловци: Срп. Манастирска штампарија.
Остојић, Тихомир (1910), 1810-1910 Оснивање Новосадске гимназије. Нови Сад:
Штампарија учитељског деоничар. друштва "Натошевић".
Остојић, Тихомир (1923), Захарија Орфелин и рад му. Београд: Српска краљевска
академија наука и уметности.
Павић, Милорад (1979), Историја српске
предромантизма: класицизам. Београд: Нолит.

књижевности

класицизма

и

Павић, Милорад (1983), Рађање нове српске књижевности. Београд: Српска
књижевна задруга..
Павловић, Стеван К. (2004), Србија: историја иза имена. Prevela ГазикаловићПавловић, Ивана. Београд: Clio.
Павловић, Коста Ст. (2004), Онакви какве сам их знао. Београд: Откровење.
Павловић, Стеван К. (2004), Историја Балкана: 1804-1945. Превео: Антић, Чедомир.
Београд: Clio.
Палавестра, Предраг (2008), Историја српске књижевне критике: 1768-2007. Том 12. Нови Сад: Матица српска.
Панковић, Душан (1982), Српске библиографије 1766-1850. Београд: Народна
библиотека Србије. Библиотека Матице српске.
Пековић, Ратко (2009), Паралелна страна историје: спорови о језику, нацији,
литератури: (1945-1990). Београд: Албатрос плус.
Петров, Милан (1966), Прилог историји библиотеке Српске велике гимназије у
Сремским Карловцима. Библиотекарски годишњак Војводине. (1966) 189-194;
в.207-216.

276
Петрова – Василева, Росица (2005), Сава Доброплодни био-библиография. Сливен:
Регонална библиотека „Сава Доброплодни―.
Петровић, Душан К. (1961-1962), Један Бугарин професор гимназије у Сремским
Карловцима . Зборник Матице српске за књижевност и језик. Нови Сад: Матица
српска, 9 – 10 (1961 – 1962), 1962, 185-192
Петровић, Илија (2006), Новосадска гимназија Змај-Јовина: нараштај1951-1956,
наставници. Нови Сад: И. Петровић.
Петровић, Коста (1891), О националном васпитању у нас.
српска државна штампарија.

Београд: Краљевско-

Петровић, Коста (1938/39), Из прошлости Карловачке гимназије. Гласник
југословенског професорског друштва, књ. XIX (1938/39) 120-124; 210-214.
Петровић, Коста (1939), Из историје Карловачке гимназије 1791-1851. ГИД. Књ.
XXXVI. Год.12, св. 2 (1939) 145-166.
Петровић, Коста (1939), Из прошлости Сремских Карловаца. ГИД. Књ. XII св. 3-4
(1939) 145-166.
Петровић, Коста (1940), Карловачка гимназија за време директора Јована Пантелића
1852-1876. ГИД. Књ. XIII (1940) 15-53.
Петровић, Коста (1953), Exercitia correcta у Карловачкој гимназији. Зборник Матице
српске за књижевност и језик. 1 (1953), 189-190.
Петровић, Коста (1991), Историја Српске православне велике гимназије карловачке.
Научна издања Матице српске; књ. 12. Нови Сад: Матица српска.
Петровић, Милан (1925), Школе у Војводини, основне и средње. ЛМС 303 (1925) 3138.
Петровић, Милић Ф. в, Докнић, Бранка, и др.
Петровић, Ник. Ј. (1889), Професорски положај у школи, у држави и у друштву у
других држава и у Србији. Просветни гласник, год.X, св.7 и 8 (1889) 170-185.
Петровић, Теодора (1941), Пред стопедесетгодишњицу карловачке гимназије.
Годишњак Матице српске. Календар. Нови Сад 1941, 209-214.
Петровић, Теодора (1951), Митрополит Стеван Стратимировић и Карловачка
гимназија. ЛМС 368 (1951) 147-153.
Пецињачки, Срета (1978), Извештај Стефана Вујановског. Зборник Матице српске за
историју, св.17 (1978) 101-111.
Пико, Огист Емил (1882), Срби у Угарској, њихова повесница, повластице, црква,
политичко и друштвено стање. С француског превео др Стеван Павловић. У
Новом Саду: издање књижаре Луке Јоцића и друга.
Писмо Уроша Несторовића о стању српских школа год.1813 и раније. ЛМС (1870)
253-293. В. Гавриловић Никола, Плавшић Радивој, Магарашевић, Рајковић. В. и
Гавриловић, Славко (1970) у Објављеној грађи.

277
Плавшић, Лазар (1959), Српске штампарије од краја XV до половине XIX века.
Београд: Удружење графичких предузећа Југославије.
Плавшић, Радивој (1968), Урош Несторовић и реформа православних вероисповедних
школа. [Сомбор]: Сомборске новине.
Поповић, Душан (1990), Срби у Војводини. Књ.1-3. Друго издање. Нови Сад: Матица
српска.
Поповић, Ђорђе (1909), Новосадска Српска Ђимназија. Прилог њеној историји
поводом прве јој стогодишњице. Београд: Штампарија Д. Димитријевића.
Prole, Dragan (2008), Filozofska problemska svest u izveštajima o Srpskoj velikoj
gimnaziji u Novom Sadu (1867-1918). Arhe. God. 5, 10 (2008) 155-170.
Протић, Ђорђе (1897), Научна основа угарских гимназија. Сарајево. Школски вјесник
(1897) 1-4.
Протић, Ђорђе (1897), О релативној образовној вриједности класичне наставе и
наставе у природним наукама. Сарајево: земаљска штампарија.
Протић, Ђорђе (1900), Гимназијска настава и култура. Сарајево. Земаљска
штампарија.
Протић, Ђорђе (1901), Царска наредба и покрет на пољу средњо-школске реформе у
Њемачкој. Сарајево: Земаљска штампарија.
Протић, Ђорђе (1898), Каква би нам средња школа требала. Сарајево. Школски
вјесник. 1898. 1-4.
Пушибрк, Васа (1884), Беседа о прослави Св. Саве 1885. године. Извештај о Српској
Великој Гимназији у Новом Саду: за школску годину 1883-4, 1-19.
Пушибрк, Васа (1890), Прослава 25 година од како је гимназија подигнута на 8
разреда и од како је добила јавност државну. Беседа објављена у Извештају о
Српској Великој Гимназији у Новом Саду: за школску годину 1889/90, 3-28.
Пушибрк, Васа (1896), Постанак и развитак срп. правосл. вел. гимназије новосадске
до данас. Извештај о Српској великој гимназији у Новом Саду: за школску
годину 1894-95, 3-131.
Пушибрк, Васа (1911), Оптерећеност у школи и како би се деци могло олакшати.
Нови Сад: Штампарија Учитељског деон. д. „Натошевић―.
Радашин, Владимир (1987), Српска аутономна школска управа у Карловачкој
митрополији: 1867-1912. Нови Сад: Матица српска.
Раденић, Андрија (1976), Дневник Бењамина Калаја 1868-1875. год. Нови Сад:
Историјски институт, Институт за историју Војводине.
Раденић, Андрија (1973), Из историје Србије и Војводине 1834-1914. Нови Сад:
Матица српска; Београд: Историјски институт.
Раденић, Андрија (1979), Срби у Хрватској и Славонији (1868-1878). Зборник
Матице српске за друштвене науке 19 (1979) 97-150.

278
Раденковић, Небојша M. (2005/2006), Академик Милан Будимир (1891-1965-2005).
Сунчаник. Год. 5-6, бр. 14/17 (2005/2006), 49.
Радић, Душан (1910), Прослава стогодишњице Српске православне велике гимназије
у Новом Саду, држане 10(23) јунија 1910. Нови Сад.
Радња благовештенског сабора народа српског у Сремским Карловцима 1861. В.
Ђорђевић (1861)..
Radojiĉić, Mirjana (2006), Srbija u procesima evroatlantskih integracija - izmeĊu
traumatiĉnog iskustva i real-politiĉke nuţnosti. Philosophy and Society, XXX (2006).
Доступно на : http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/fid/XXX
http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/fid/XXX/08/show_html?stdlang
=cz#_ftn1
Радојчић, Никола (1928), Јаков Герчић. Београд. Годишњица Николе Чупића, књ.
XXXVII. 1928, 58-94.
Радојчић, Никола (1941), О тајни успеха Карловачке гимназије. ЛМС 355, 1-10.
Радојчић, Никола (1951), О 160-годишњици Карловачке гимназије. Гласник
Службени лист православне цркве, књ. 32 (1951) 160-163.
Радојчић, Никола (1951), Први Србин директор Карловачке гимназије (1788-1851).
ЛМС 368 (1951) 139-146.
Радонић, Јован (1904), Прилошци историји Срба у Угарској крајем XVII века и
почетком XVIII века. ЛМС 224 (1904) 189-220.
Радонић, Јован (1909), Прилози за историју Срба у Угарској у XVI, XVII, XVIII веку.
Матица српска 25, 26. Зборник историјских докумената 2. Нови Сад.
Radonitch, Yovan (1919), Histoire des Serbes de Hongrie. Paris: Bloud et Gay.
Радонић, Јован (1941), О великој сеоби Срба 1690. Нови Сад: Глас Матице српске.
Радонић, Јован, в. Јиречек..
Rajić, Grga (1995), Antika u delu Georgija Magaraševića. Magistarski rad. Flašar, Miron –
mentor. Beograd: [s.n.]
Рајковић, Ђорђе (1874), Грађа за историју штампарија у Срба. ЛМС 117 (1874) 122134.
Рајковић, Ђорђе (1881), Манојло Јанковић: биографско-књижевна слика. ЛМС 126
(1881) 1-12.
Рајковић, Ђорђе (1882), Урош Стеф. Несторовић и његове заслуге за школство. ЛМС
129 (1882) 1-18.
Ристовић, Ненад (2002), Црквени класицизам Василија Вујића. Зборник Матице
српске за књижевност и језик. Књ. 50, св. 1-2 (2002 [шт. 2004]) 99-118.
Ристовић, Ненад (2007), Хеленство Василија Вујића и традиција црквеног
класицизма. Хеленске свеске. Бр. 1 (2007) 91-112.

279
Ристовић, Ненад (2010), Други вид просветитељства Јована Рајића: класицистички и
пијетистички концепт наставе реторике у Покрово-Богородичиној школи.
Књижевна историја. Год. 42, бр. 142 (2010) 425-451.
Ritoók Zsigmond (1999), L' enseignement du latin dans les écoles secondaires de Hongrie.
(1945-1995). Acta antiqua academia scientiarum Hungaricae 38, 1-4 (1999) 275-296.
Rodić, Nikola (1976), Milan Budimir (1891-1975). Zagreb: JAZU, 1976, 263-266.
Савез друштава за античке студије Југославије, в. Zveza društev za antiĉne študije
Jugoslavije
Руварац, Димитрије (1889), О првим професорима српске гимназије у Карловцима и
кад је она отворена? Земун: Ново време.
Руварац, Димитрије (1894), Позиви и одзиви или радња појединих српских
архиепископа у митрополији карловачкој око подизања српских школа истварања
фондова за њихово издржавање. Земун: Штампарија Јове Карамата.
Руварац, Димитрије (1899), Постанак и развитак српске црквене народне
автономије. У Карловцима: Српска манастирска штампарија.
Руварац, Димитрије (1911), Два заборављена српска књижевника. 1, Сава
Павишевић. [2, Ника Николић]. Карловци: Штампарија Милутина Јанковића.
Руварац, Димитрије (1914), О првом латинском буквару за српску децу. Бранково
коло XX (1914) 152-153.
Руварац, Димитрије (1926), Покрово-богородичне школе у Карловцима: (1749-1769).
По архивским списима. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.
Савић-Ребац, Аница (1950), Савка Суботић. Жена данас. Бр. 68 (феб.-март 1950), 4647.
Савић-Ребац, Аница (1951), Неколико речи о проблему класичног. Зборник радова.
Институт за проучавање књижевности. Београд: САНУ. Књ. 1 (1951), 1-7.
Савић-Ребац, Аница (1953), Позадина Платонове естетике: Сократ и трагедија или о
етичко-политичкој позадини Платонове естетике. Жива антика. Год. 3, том 1-2
(1953), 110-141.
Savić-Rebac, Anica (1953), Pindar i umetnost kao lirska vizija. Nova misao. Beograd:
Borba, 1953-1954. - God. 1, br. 11 (nov. 1953), 679-690.
Савић-Ребац, Аница (1966), Хеленски видици: есеји. Београд: СКЗ.
Savić-Rebac, Anica (1984), Predplatonska erotologija. Novi Sad: Književna zajednica
Novog Sada.
Савковић, Јован (1928), Милетићева народна странка и српска новосадска гимназија
1866-1873. Нови Сад: Патронат српске новосадске гимназије.
Савковић, Јован (1940), Милетићеве борбе око српске гимназије. Нови Сад:
Штампарија Љубомир Богданов.
Савковић, Јован (1951), У пештанском Текелијануму пре педесет година. ЛМС 368
(1951) 194-204.

280
Савковић, Јован (1953), Српска новосадска гимназија крајем прошлог столећа. ЛМС
129 (1953) 347-361. Исправка /овог текста/. ЛМС 129 (1953) 492.
Савковић, Јован (1955), Сећања на стари Нови Сад и старе Новосађане. ЛМС 131
(1955) 154-164.
Schmidt, Vlado (1963-1966), Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem. I (1963), II
(1964), III (1966). Ljubljana: Drţavna zaloţba Slovenije.
Секулић, Исидора (1941), Проперције, римски елегичар: са последњом својом
елегијом. Београд: Коларчев народни универзитет, 1941.
Секулић, Исидора (1946), Поглед у енглеску поезију за последњих шест година. ЛМС
357 (1946) 225-240.
Секулић, Исидора (1946), Поглед у енглеске часописе и прозу за последњих осам
година. ЛМС 359 (1946) 30-59.
Секулић, Исидора (1948), Записи о моме народу. Београд: Просвета.
Секулић, Исидора (1949), О превођењу, о збирци партизанских песама, о преводу
Анице Савић Ребац тих песама на енглески језик. Књижевност. Год. 4, бр. 11-12
(нов.-дец. 1949), 333-367.
Секулић, Исидора (1956), Говор и језик, културна смотра народа. Београд: Просвета.
Skilling, Gordon H.: People's Democracy and the Socialist Revolution: A Case Study in
Communist Scholarship. Part II. Soviet Studies.Vol. 12, No. 4 (Apr., 1961) 420-435.
Sekulić, Isidora (2003), Balkan. Preveo Tošić, Vuk. Beograd: Plavi jahač.
Sete, Paul (1963.), Epohe svjetske istorije od Hamurabija do Kolumba. S njemaĉkog
preveo i pogovor napisao dr Esad Pašalić. Sarajevo: Veselin Masleša.
Szalay, Ladislaus (1862), Das Rechtsverhältniss der serbischen Niederlassungen zum
Staate in den Ländern der ungarischen Krone. Leipzig [etc.]: Lauffer & Stolp.
Симеоновић-Чокић, Стеван (1939), Српске привилегије. Војводина II. Војводина од
Велике сеобе (1690) до сабора у Крушедолу (1708). - [Нови Сад]: Историско
друштво.
Симић, Ненад (1858), Цртачка школа (1809-1848). Зборник Матице српске за
друштвене науке 20 (1958) 119-131.
Скерлић, Јован (1923), Српска књижевност у XVIII веку. Ново исправљено издање у
редакцији Владимира Ћоровића. Београд. Издавачка книжарница "Напредак".
Скерлић, Јован (1925), Омладина и њена књижевност у XVIII веку. (1848-1871). Ново
исправљено издање у редакцији Владимира Ћоровића. Београд. Издавачка
книжарница „Напредак―.
Smit, Antoni D. (2010), Nacionalni identitet. Preveo ĐorĊević, Slobodan. Biblioteka XX
vek. 2. izd. Beograd: Knjiţara Krug.
Соларич, Павле (1810), Поминакъ книжескій о Славено-Сербскомъ въ Млеткахъ
Печатанїю, великому и благословесному Славено-Сербскому народу и мудрымъ

281
его свакога званїя Предстателемъ и Просвѣтителемъ. Въ Млеткахъ: писмены, и
иждивенїемъ Греко-Иллπрїческе Печатнѣ Пане Өеодосїа.
Спевак, Зорослав (2003), Словачки интелектуалци - први директори Карловачке
гимназије. Pedagoška stvarnost. Год. 49, бр. 9-10 (2003), 750-757.
Споменица гимназије Ј. Ј. Змај. В. ***(1960), Новосадска гимназија 1810-1960.
Споменица Милана Будимира. В. ***(1967), Споменица Милана Будимира.
Споменица Милоша Н. Ђурића. В. ***(1966), Споменица Милоша Н. Ђурића.
Стајић, Васа, в. Споменица Васи Стајићу.
Стајић, Васа (1926), Светозар Милетић, живот и рад. Књиге за народ, св. 157-160.
Нови Сад: Матице српске.
Стајић, Васа (1927), Павле Јосиф Шафарик, први директор и први професор српске
новосадске гимназије. У Новом Саду: Застава.
Стајић, Васа (1932-1934), Прва католичка гимназија у Новом Саду. ГИД. Књ. 5 (1932)
375-384. Књ. 6 (1933) 281-293. Књ. 7 (1934) 154-163.
Стајић, Васа (1933), Културна прегнућа новосадских Срба. ГИД. Књ. VI (1933) 104144 (Новосадске школе и Срби ученици им. Књижаре и штампарије у Новом
Саду)
Стајић, Васа (1935), Из прошлости наших школа. ГИД. Књ. VIII (1935) 199-219.
Споменица Васи Стајићу. Нови Сад: Уранија. 1938.
Стајић, Васа (1941), Привреда Новог Сада 1748-1880. Нови Сад: Град Нови Сад.
Стајић, Васа (1946), Архив Војводине. ЛМС 357 (1946) 1-8.
Стајић, Васа (1949), Српска православна велика гимназија у Новом Саду. Нови Сад:
Матица српска.
Станисављевић, Вукашин (1992), Два века српских уџбеника. Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства.
Станојевић, Станоје (1925-1929), Народна енциклопедија српско-хрватскословеначка. Књ. 1, А-З. [1925] Књ. 2, И-М. [1926] Књ. 3, Н-Р. 1928. Књ. 4, С-Ш.
19259. Загреб: Библиографски завод.
Станојевић, Станоје (1935), Историски атлас. Београд: Геца Кон.
Станојевић, Станоје (1989), Историја српског народа. Београд: Алтера. (Репринт
издања Матице српске из 1926)
Стевановић, Богдан М.(1968), Историја хеленске књижевности од Александра до
Јустинијана. Београд: Научна књига.
Сто година Просветног савета Србије: 1880-1980. В. Тешић, Владета и др. (1980)..
Сто година Филозофског факултета. В. ***(1963), Сто година Филозофског
факултета.

282
Stojacskovics, Alexander (1860), Ueber die staatsrechtlichen Verhältnisse der Serben in
der Wojwodina und überhaupt in den Ländern der ungarischen Krone: historischjuridische Abhandlung. 2. vermehrte Aufl. Temesvar: Druck von M. Hazay u. Sohn
Wilhelm.
Стојановић Дубравка (2010), Уље на води, Београд: Пешчаник.
Стојановић, Миодраг (1976), Академик Милан Будимир - класични филолог и
балканолог: (1891-1975). [Београд: б. и., 1976] [440]-451
Стојановић, Миодраг – ур. (2010),
митолошке студије Србије.

Академик Милан Будимир. Рача: Центар за

Стојковић, Андрија (1960), Философија у Сомборској учитељској школи од
оснивања 1778 до 1920. Зборник Филозофског факултета, књ. 5, 1 99-124.
Суботић, Љиљана (1989), Језик Јована Хаџића. Нови Сад: Матица српска.
Sundhaussen, Holm, в. Hösch, Edgar.
Сусрети с Вуком (1964), Избор и редакција Голуб Добрашиновић и Боривоје
Маринковић. Нови Сад: Матица српска.
Теодоровић, Атанасије (1837), Исторія Руссіє, кою є, одъ основанія Русскогъ
Государства до данашнěгъ времена преславно владѣтельствуюћегъ Императора и
Самодержца Всероссіискогъ Николая І. Павловића. У Бѣограду: Печатана у
Княжеско-Сербской Типографіи.
Тешић, Владета (2011), Карловачка гимназија: 1918-1941. Библиотека Истраживачке
студије; 44. Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача
„Михаило Палов―.
Tešić, Vladeta, Mirković, Milan, Ćunković, Srećko, Vuković, Rade (1980), Сто година
Просветног савета Србије: 1880-1980. Београд: Завод за уџбенике и наставна
средства: Просветни савет Социјалистичке Републике Србије.
Трипковић, Ђоко, в. Николић, Коста (2010).
Туроман, Јован (1884), Класичка настава у нашим гимназијама. Београд: Краљевскосрпска државна штампарија.
Туроман, Јован (1886) Meminisse iuvat. Стражилово (1886) 1215-1218
Туроман, Јован (1888), Прилог к историји наше средњошколске књижевности.
[Београд: б. и. 1888].
Туроман, Јован (1889), Каква је граматика потребна за наше гимназије? [б. м: б. и.]
Туроман, Јован (1895), Борба за хуманистичну гимназију и борба против ње:
приступна беседа академика Јов. Туромана на свечаном скупу 22. фебруара 1895.
У Београду: Штампано у штампарији Краљевине Србије.
Taylor, A. J. P. (1990), Habzburška monarhija. Zagreb: Znanje.
Ћирић, Татијана (1951), Коедукација у Карловачкој гимназији. ЛМС 368 (1951) 173179.

283
Ћоровић, Владимир (1989), Историја Срба. Београд. БИГЗ.
Fejtö, François (1952), Histoire des démocraties populaires, Paris: Éditions du Seuil,
(réédité en 1992).
Fejtö, François (1988), Requiem pour un empire défunt: histoire de la destruction de
l'Autriche-Hongrie, [Paris]: Lieu Commun, 1994 Edition [Nouv. éd. augmentée].
Fejtö, François (1992-1997), La fin des démocraties populaires, Paris: Le Seuil.
Fejtö, François (1999), Le passager du siècle, Paris: Hachette Littérature.
François Fejtö (2001), Souvenirs de Raymond Aron, Lecture given at Collegium Budapest:
5 October 2000 Public Lecture, Series No. 24, July 2001.
Флашар, Мирон (1967), Традиционалне теме Луче и новије визионарско и
метафизичко песништво: (из Његошеве лектире II): Београд: [б. и.], 1967, 315-362.
Флашар, Мирон (1968), Аница Савић-Ребац и изучавање генесе Луче микрокозма.
Књижевност. Год. 23, књ. 47, св. 9 (сеп. 1968) 194-223.
Флашар, Мирон (1979), О Стеријиној писмености у грчком језику. Зборник
Филозофског факултета, књ. XIV-1. Београд 1979, 323-344.
Флашар, Мирон (1981), Начело мимесе и стваралачки плагијат: (о) Стерији и о два
схватања списатељског посла). Нови Сад: Матица српска, 1981, 173-277.
Флашар, Мирон (1986), Исидора Секулић над преводима из хеленских песника.
Зборник историје књижевности. Књ. 11 /[приредила] Српска академија наука и
уметности, Одељење језика и књижевности. Београд: САНУ, 1986, [157]-194.
Флашар, Мирон (1999), Књижевна рецепција и превод из друге руке: Његош Милтон – Вергилије. Зборник Матице српске за књижевност и језик 36, 3 (1988)
343-366.
Флашар, Мирон (1988), Студије о Стерији. Београд: СКЗ.
Флашар, Мирон, Јелић, Војислав (1990), Три деценије одељења за класичне науке у
Београду (1960-1990). Зборник Матице српске за књижевност и језик 38, 2 (1990)
361-381.
Флашар, Мирон (1997), Јован Рајић у Памјатнику Лазара Бојића: о теоријској
основи, образовној намени и конвенционалном склопу једне биографске скице. У:
Јован Рајић / ур. Марта Фрајнд. Београд: Институт за књижевност и уметност,
1997. Посебна издања, књ. 19, 275-295.
Флашар, Мирон (1998), О класичним студијама у Карловачкој гимназији. Нови Сад:
Матица српска, 1998, 5-33.
Флашар, Мирон (2006), Библиографија радова професора Мирона Флашара. Зборник
Филозофског факултета. Серија А, Историјске науке. Књ. 20 (2006), XIII-LIX.
Форишковић, Александар (1968), Извештај делегације Срба из Угарске СА
Свесловенског конгреса у Прагу 1848. Зборник за друштвене науке 51 (1968), 7982.

284
Форишковић, Александар (1985), Текелије. Нови Сад: Матица српска.
Franković, Dragutin (1958), Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb:
Pedagoško-knjiţevni zbor.
Haadsma, R. A. et Nuchelmans, J. (1963): Précis de latin vulgaire. Groningen: Wolters.
Hawkes, David (1996), Ideology. 2nd ed. London: Routledge.
Herman, Joseph (19753), Le latin vulgaire. Que sais-je? Paris: PUF.
Histoire mondiale de l'éducation publique sous la direction de Gaston Mialaret et Jean
Vial. I Des origines à 1515. II De 1515. à 1815. III De 1815. à 1945. IV De 1945. à nos
jours. Paris. PUF. 1981.
Holtz, Louis (1981.), Donat et la tradition de l'enseignement grammatical. Paris: Centre
national de la recherche scientifique.
Hösch, Edgar, Nehring, Karl, Sundhaussen, Holm (2004), Lexikon zur Geschichte
Südosteuropas. Wien: Böhlau.
Хофман, Иван, в. Докнић, Бранка, и др.
Цветковић, Срђан (2004), Број и структура оптужених домаћих ратних злочинаца и
колаборациониста према фонду Државне комисије и њена инструментализација.
Архив. Год. 5, бр. 2 (2004), 81-96.
Cvetković, SrĊan (2006), Između srpa i čekića: represija u Srbiji 1944-1953. Beograd:
Institut za savremenu istoriju.
Цветковић, Срђан (2006), Улога ОЗН-е у ликвидацији "народних непријатеља" 19441945: шта крију архиви ОЗН-е о револуционарном террору 1944/1945 = The Role
of OZN in the Liquidation of "State Enemies" 1944-1945: What Do the OZN Archives
Conceal About the 1944/1945 Revolutionary Terror. Архив. Год. 7, бр. 1-2 (2006),
127-137.
Cvetković, SrĊan (2007), Bekstvo od slobode (1944-1953). Hereticus. Vol. 5, no. 1 (2007)
325-375.
Cvetković, SrĊan (2007), Delimiĉan pregled do sada rehabilitovanih politiĉkih osuĊenika januar 2007. Hereticus. - Vol. 5, no. 1 (2007), 272-291.
Cvetković, SrĊan (2007), Divlja ĉišćenja u Beogradu 1944.: prilog istraţivanju likvidacije
klasnih i politiĉkih neprijatelja revolucije. Hereticus. Vol. 5, no. 1 (2007) 74-105.
Цветковић, Срђан (2007), Један списак лица суђених од Суда части 1945. године.
Tokovi istorije. Бр. 1-2 (2007) 267-273. Извор: Currents of History (Tokovi istorije),
issue: 1-2 / 2007, pages: 267-273, on www.ceeol.com
Cvetković, SrĊan (2007), Kratka istorija zatiranja politiĉkih protivnika u Srbiji. Hereticus.
Vol. 5, no. 2 (2007) 109-124.
Цветковић, Срђан (2007), Портрети дисидената. Београд: Институт за савремену
историју: Центар за унапређивање правних студија: Истраживачко-издавачки
центар Демократске странке.

285
Cvetković, SrĊan (2008), Represija u Srbiji: 1944-1953. Hereticus. Vol. 6, br. 2 (2008) 5470.
Цветковић, Срђан (2009), Прилог проучавању амнестија и аболиција политичких
осуђеника у Југославији 1944-1980. Архив. Год. 10, бр. 1-2 (2009) 120-133.
Cvetković, SrĊan (2009), Struktura politiĉkih osuĊenika u Srbiji i Jugoslaviji 1945-1985
Hereticus. Vol. 6, no. 1-2 (2009) 72-88.
Cvetković, SrĊan (2010), Kriviĉnopravne osnove politiĉke represije u Srbiji 1944-1985.
Pravo & društvo. Br. 2 (2010) 1-24.
Цветковић, Срђан – ур. (2011), Годишњи извештај. 2010. Београд: Државна комисија
за тајне гробнице убијених после 12. септембра 1944. Институт за савремену
историју.
Cvetković, SrĊan (2011), Pregled uhapšenih i streljanih lica od OZNE na teritoriji
Vojvodine do 20. juna 1945. Istorija 20. veka. God. 29, br. 1 (2011) 189-200.
Цветковић, Срђан, в. Николић, Коста (2010).
Црвено доба (2004), ТВ серија (395'), режисер и монтажер П. Јаконић. Главни
сценариста Д. Т. Батаковић, сценариста П. Јаконић: документарни серијал о
злочинима комунистичких власти након II светског рата, емитован на Радиотелевизији Србије, на другом програму, у шест делова, током фебруара и марта,
према најави у дневној штампи.
(Извор http://www.novine.ca/arhiva/2004/0924/kultura.html)
Црепајац, Љиљана (1971), Осамдесет година живота проф. Милана Будимира.
Скопје: [б. и.], 1971, 349-352 .
Црепајац, Љиљана (1976), Милан Будимир: (2.XI 1891-17.X 1975). Скопје: [б.и.],
1976, 7-10.
Црепајац, Љиљана (1985), Новији правци истраживања у историји наше речи: оглед
за један речник. ЛМС 436 (1985) 116-125.
Crepajac, Ljiljana (2004), Pelastiĉka teorija Milana Budimira. Saecula Confluentia /
priredio Aleksandar Loma. - Beograd: Filozofski fakultet, 2004. [77]-88.
Чавошки, Коста (2009), Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања. Саопштења
и други документи. Београд: Службени гласник.
Чајкановић, Веселин (1932), Преглед римске књижевности. Београд. Издање
Чупићеве задужбине, књ. 74.
Чурчић, Лазар (1980), Античка књижевност код Срба између 1768. и 1850. године.
Рад Матице српске 17.
Чурчић, Лазар[1963], Библиотека Матице српске од Буне до доласка у Нови Сад.
Нови Сад: Матица српска [1963] 62-88.
Чурић, Радослав (1959), Развитак наставе природних наука у српским школама
Војводине до 1920. Нови Сад: Матица српска.

286
Чурић, Радослав (1960), Развитак српских средњих школа у Војводини. Нови Сад:
Педагошка стварност 7. (1960) 278-285.
Шевић, Милан (1906), Средње школе у Србији. Београд: Државна штампарија
Краљевине Србије.
Šešelj, Zlatko (1991), Bibliografija antike. 1a, Prijevodi klasiĉne grĉke i rimske
knjiţevnosti u knjigama: 1800-1980. Zagreb: Latina et Graeca.
Šišić, Ferdo (1916), Pregled povijesti hrvatskoga naroda. Zagreb: Matica hrvatska.

НЕОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ
Ивковић, Косара (1975), Живот и дело Јована Туромана. Београд: [дактил.].

287

24. MILENA JOVANOVIĆ, UNIVERSITÉ DE BELGRADE

LA PHILOLOGIE CLASSIQUES CHEZ LES SERBES

Résumé

L'objectif de cet article est de présenter brièvement l’histoire du système
d’éducation serbe ayant en vue l’enseignement des langues classiques, c-à-d. le grec
et le latin, et la philologie classique ou plutôt les études classiques, parce qu’elles
sous-entendaient (en Serbie) la philologie classique (stricto sensu), mais aussi
l’archéologie, l’histoire d’Antiquité, la byzantinologie, la balkanologie et la
balkanistique, la linguistique avec les études indo-européennes et la mycénologie
(on pourrait ajouter les études comparatives, la traductologie et la glottodidactique,
y compris l’enseignement des langues anciennes, grecque et latines aux niveaux
(primaire,) secondaire et universitaire, et enfin, tous les autres domaines plus ou
moins liés aux études classiques (philosophie, par exemple).
Sa destination nous invite à observer quelques aspects essentiels de l’éducation
européenne (dont les modèles étaient plus ou moins acceptés par les Serbes). Trois
points apparaissent ici fondamentaux : deux millénaires d’enseignement basé sur les
textes écrits, l’enseignement « classique » au sens le plus large du terme et le
modèle grec ἐγθύθιηνο παηδεία ou ἐγθύθιηνο ἀγωγή (Plut. Mor. 1135e) qui est à la
base de l’éducation européenne et qui existe depuis plus de deux millénaires,
toujours organisé en trois cycles : la formation élémentaire, moyenne et supérieure
(cette gradation dans les niveaux d’enseignement était déjà préconisée par Platon et
Isocrate).
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On peut distinguer deux périodes (de la philologie classique chez les Serbes) : la
première s’est caractérisée par « la latinité » en Voivodina au XVIII et XIX siècle
(jusqu’à 1918), appliquée dans l’éducation (primaire et) secondaire ; il y est
question de l’enseignement du latin, comme langue officielle dans la Monarchie des
Habsbourg (l’Autriche – Hongrie dès 1867).
Les Serbes venus à Voïvodine (18e siècles) n’avaient pas les écoles
« traditionelles ».

Lorsqu’ils

obtinrent

finalement

le

droit

d’ouvrir

des

établissements supérieurs, « écoles latines » et, plus tard, gymnases, les Serbes
entendaient les fonder selon les modèles européens. Bien que stimulant le
développement de l’enseignement élémentaire les autorités de la Monarchie
n’étaient guère enclines à autoriser les Serbes à ouvrir ne serait-ce que deux lycée :
Gymnase de Sremski Karlovci en 1791 (Gymnasium Carlovitiense), puis du
Gymnase de Novi Sad en 1816. (Gymnasium Neoplantense), d’après modèle du
Gymnase de Pecs (Ratio educationis publicae totiusque rei literariae per regnum
Hungariae et Provincias eidem adnexas. Tomus I. Vindobonae MDCCLXXVII;
Ratio educationis publicae totiusque rei literariae per Regnum Hungariae et
provincias eidem adnexas, Budae, 1806), jusqu'à 1849; ensuite le système
d’éducation est changé ’était l’enseignement des « langues classiques » jusqu'à
1918 (Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich
(1849), Austria Ministerium für Cultus und Unterrich: K. K. Hof-und
Staatsdruckerei).

Gymnasium Carlovitziense

La langue latine en tant que langue de communication et d’enseignement est restée
la principale matière étudiée. Dès les premières classes, le latin était enseigné
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comme une langue de communication (son usage était alors régulier pour la
correspondance et l’administration), alors que dans les classes supérieures
l’enseignement dispensé en latin en faisait une base indispensable pour la suite des
études. L’étude du latin était à la base de l’enseignement et elle se fondait sur toute
une littérature européenne écrite en latin, selon le principe multum, non multa. Ce
principe impliquait la lecture (par l’élève) d’un nombre (relativement) réduit de
classiques (dont le choix était établi par la tradition) et la connaissance plus
approfondie de l’oeuvre d’un seul écrivain. Autrement dit, lire le moins possible de
livres (différents) et se livrer le plus souvent possible à la lecture d’une série
d’oeuvres (prescrites). Le choix des textes était toujours fonction de l’éducation
morale que l’on souhaitait inculquer, alors que la lecture des textes était liée aux
études philologiques (grammaire, style, composition, etc.). C’est ainsi qu’entre le
16e et le 20e siècles a été créée toute une littérature en latin destinée explicitement à
un usage scolaire, et qui a joué un rôle essentiel dans l’histoire de l’éducation. Ces
textes, souvent repris et modifiés, étaient présentés soit comme des originaux, soit
comme un choix classique de morceaux choisis soigneusement revus et corrigés,
soit comme des remaniements-reécritures, c’est-à-dire comme un recueil de
morceaux choisis, par exemple contiones, narrationes, selectae, etc. Certains textes
portaient le nom de leur auteur, alors que d’autres n’étaient connus que d’après leur
titre, ce qui facilitait diverses « adaptations ». Le concept du centon impliquait en
fait une oeuvre composée de phrases, parfois de petits paragraphes d’auteurs latins,
ou bien d’auteurs grecs traduits en latin, et offrait la possibilité de procéder à
diverses manipulations. A la fin du 18e siècle, les problèmes moraux et religieux
qui se posaient sur le plan de la lecture des auteurs classiques dans les écoles
(primaires et secondaires) ont été résolus, dans la pratique scolaire, de deux faœons,
à savoir par des éditions épurées ou par un choix standard/classique. Dans les deux
cas il s’agissait de satisfaire une même exigence : les auteurs et oeuvres prévus par
les programmes ne pouvaient entrer dans les classes que dans leur variante scolaire.
C’est le sens que revêtait le terme « édition classique » où aucune mention ne
signalait qu’il s’agissait d’une édition « épurée » ou adaptée d’une quelconque
faœon. Ce principe imposant d’adapter les oeuvres littéraires au travail scolaire, et
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auquel répondaient en premier lieu tant les éditions épurées que les manuels latins
traditionnels, a commencé à tracer la voie, au cours du 19e siècle, à un nouveau
modèle de recueils de morceaux choisis de type moderne. Outre les textes
originaux, on commence à utiliser au cours du dernier quart du 19e siècle des
traductions des écrivains antiques. Cependant, quels que soient le type, le choix et
la longueur des extraits, ceux-ci répondaient à un seul et unique besoin
pédagogique : l’imitation, imitatio.
Sous l’influence des Serbes de Voivodina le même système était en usage dans les
écoles de Serbie à l’époque (le Principauté de Serbie 1815-1882, et puis, le
Royaume de Serbie 1882-1918). La deuxième période commence en l875. par le
fondement du département de la philologie classique dans l’École supérieure de
Belgrade ou « La Grande école de Belgrade » (Velika škola en serbe) où le latin, à
partir du 1875, et le grec, à partir du 1896, étaient enseignés grâce aux professeurs
venus de Voivodina ; le dernier degré c’est celui qui commence par l’enseignement
universitaire des langues classiques, dès 1905. à l’Université à Belgrade.

L’université à Belgrade en 1905 et aujourd’hui

Le développement des études classiques était en relation proche avec la faculté des
lettres de Belgrade, particulièrement à partir du 1921 quand Milan Budimir (18911975) était venu pour maître de conférence (docent en serbe) de la langue grecque,
où enseignaient déjà Veselin Ĉajkanović et Nikola Vulić, aussi très connus. Le
département d’étude classique, après la guerre, connaît une autre équipe : Milan
Budimir, Miloš N. Djurić et Anica Savić Rebac, pour ne mentionner que les plus
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connus. On pourrait dire que Milan Budimir était, pendant plus de cinquante ans,
spiritus movens du Cercle de Belgrade des hellénistes.
La philologie classique était définie comme science fondamentale dans le cadre de
humaniora (byzantinologie, balkanologie, archéologie et plus largement dans les
domaines reliés à l’histoire, langue maternelle et étrangères).
Il faut souligner que les études balkanologiques, qui

étaient issues

de la

balkanologie comme un de humaniora étroitement lié à l’hellénistique, présentaient
un de nouveaux chemins de recherche du patrimoine balkanique. Veselin
Ĉajkanović fut le prédécesseur de la nouvelle discipline scientifique qui s’occupait
d’un point de vue multidisciplinaire de l’ancienne religion et mythologie serbe en
appliquant la méthode comparative, philologique et historique.

C’étaient les

hellénistes qui ont fondé des études (balkanologiques) comparatives qui concernent
le monde balkanique multiculturel, c’était le retour aux origines ». Par cette
approche ils ont ouvert le chemin vers l’union du monde ancien et du monde
moderne en contribuant à la propagation de la culture d’Antiquité. Les professeurs
Budimir et Skok ont édité la Revue internationale des études balkaniques (4
volumes) en 1934, en même temps qu’on est fondé l’Institut balkanique à Belgrade.
En Yougoslavie la Seconde guerre mondiale était la guerre de libération nationale,
c.-à-d. contre les ennemis d’extérieur et ses collaborateurs, mais d’autre part elle
était aussi une guerre civile sous l’aspects (hypocrite) d’une « révolution
socialistique ».
Il ne faut toutefois pas oublier encore une « guerre » entre les communistes et
anticommunistes serbe, où les deux « idéologies » luttaient et militaient pour, à vrai
dire, conquérir le pouvoir. Les années 1944 – 1945 étaient les plus cruelles en
Yougoslavie, surtout en Serbie. C’était cette période de la « terreur rouge » et des
« épurations », parce que c’était l’occasion opportune pour les communistes
d’éliminer leurs ennemis politiques où l’intelligence était leur cible favorite. La
Serbie s’est libérée le 1944: tout de suite on a commencé avec les liquidations des
adversaires politiques, sous le prétexte de la lutte contre les ennemis fascistes et
leurs collaborateurs, réels ou non (en 1945 la même chose est arrivé aux autres
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nationalités yougoslaves). Après cette période de la « terreur rouge » (1944) les
procès étaient devenus plus « légales » en Serbie, il n’y avait plus de Cours
martiales (ou tribunal militaire), le gouvernement a organisé des tribunaux
d’instances. Il y avait aussi des Cours d’honneur.
Un de victimes de la Cour d’honneur à l’Université était Veselin Ĉajkanović (1881
– 1946), le professeur connu et respecté aussi par ses collègues à l’étranger. Prof. V.
Ĉajkanović était désigné malgré lui par le recteur de l’Université à Belgrade pour le
doyen de la Faculté de la philosophie pendant la Guerre. Il était accusé par le
régime pour la participation dans le Plan culturel serbe, que les communistes
appelaient le Plan civil serbe et il fut expulsé de l’Université (1945) sans aucun
droit civil (retraite, droit de vote). Il ne pouvait pas survivre ce coup, ni supporter la
honte : il est tombé malade et il est décédé en 1946, parce que cette punition était
injuste, inspirée par les raisons loin de la vérité.
La répression excessive (1944-1945) du régime à l’égard de l’intelligence et des
citoyens en général a commencé à faiblir depuis de 1945 sans jamais disparaître
totalement : peu à peu elle a pâli, c.-à-d. elle devenait

moins visible, moins

terrifiante, moins communiste. On pourrait conclure que la répression a faibli au fait
quand Tito a conquis le pouvoir (absolu).
Bien que la situation politique fût difficile et pénible on pourrait cependant dire que
la période après la Seconde guerre mondiale était considérée comme époque d’or de
la philologie classique serbe.
À partir du 1945 le nombre d’étudiants augmente, vu que les langues classiques
deviennent obligatoires dans d’autres programmes d’études, telles que les langues
romanes, l’histoire etc. En même temps le Département fournissait des professeurs
de langue latine qui était obligatoire pour tous aux lycées (il y a eu aussi un
gymnase classique à Belgrade), ainsi que des traducteurs. Encore une activité qui
s’est développée à cette époque-là et qui avait une importance publique fut l’activité
de l’Union Yougoslave des associations pour les études antiques. Il faut mentionner
aussi la revue Antiquité vivante fondée 1952 par les plus grands scientifiques
classiques de Belgrade, Skopje, Zagreb et Ljubljana.
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Il était opportun pour le régime de favoriser participation des intellectuels
yougoslaves (les philologues classiques aussi) aux réunions d’Eirene, FIEC, aux
congrès et ainsi de suite. Le régime était intéressé, dirait-on, de supporter les
domaines différents, au moins ce qui n’étaient pas trop critiques. En tout cas le
régime ne manquait pas de moyens efficaces de prendre le contrôle et d’agir s’il se
trouve menacé par l’opposition, qui était interdite. Il existait sans doute des critères
pour classifier les intellectuels dans deux groupes, noir – blanc, comme d’habitude :
l’intelligence malhonnête – l’intelligence honnête Beaucoup d'entre eux ont saisi
l'occasion, dans les années soixante, de quitter le pays pour s’installer à l’étranger.
Parmi eux il y avait des philologues classiques.
A la fin, il faut retracer en quelques mots l’histoire de l’enseignement scolaire du
grec et latin, dans la dite période (1945-1989). La politique de régime yougoslave
était suivante : « Le système scolaire doit être uni et unique, ce qui signifie qu'il
existe une seule obligation, le droit et la possibilité pour l'éducation
indépendamment de l'emplacement, le sexe et la nationalité. Les plans et les
programmes des écoles secondaires étaient aussi unifiés. Quant aux manuels le
concept est resté dans le modèle traditionnel: la grammaire et les leçons (les phrases
comme les exemples ou le texte adapté comme l’illustration), puis les devoirs, avec
les exemples « appropriés », qui incluent la traduction du serbe au latin, et enfin les
dictionnaires latin ou grec – serbe et serbe – latin ou grec.
Le latin est enseigné dans toutes les écoles secondaires, le latin et le grec aux lycées
philologiques, à Belgrade ( à partir du 1988) et à Sremski Karlovci (1989?), le latin
et le grec à degré universitaire à Belgrade (à la Faculté des Lettres, à la Faculté des
Loi et à la Faculté de Médecine), puis à l’université à Novi Sad et enfin la
philologie classique, comme la science fondamentale au Département d’études
classiques à l’Université de Belgrade.
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