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ПРЕД ГО ВОР СЕ ЋА ЊА

„По ко ље ња дје ла су де,
што је чи је да ју свје ма.”

Пе тар II Пе тро вић Ње гош

Би о би бли о гра фи ја Бо шка И. Бо јо ви ћа (1987–2020), ко ју је мар љи во, струч-
но и са ве сно при ре дио До бри ло Ара ни то вић, са др жи број на име на 

и на сло ве, ко ји на во де на бли же од ре ђи ва ње кон тек ста и тек ста, на ро чи то 
под сти чу се ћа ња на оне по сле ни ке у на у ци и кул ту ри ко ји су сво јим на-
уч ним и пе да го шким ра дом за слу жни за ста са ва ње на уч ног и ау тор ског 
про фи ла об је ди ње них би бли о граф ских је ди ни ца у на ве де ној Би о би блио
гра фи ји, у из да њу Ар хи ва Вој во ди не (Но ви Сад 2021). Ожи вља ва ње успо-
ме не на лич но сти и оства ре ња на уч ни ка и кул тур них по сле ни ка, као и се-
ћа ња и њи хо ве за слу ге оба ве зу ју, да ју ћи нам ужи и ши ри оквир у ко јем су 
на ста ле би бли о граф ске је ди ни це об у хва ће не Би о би бли о гра фи јом, а чи ји 
је сво је вр сни на ста вак ово се ћа ње с на сло вом Ака де ми је.

Лич но сти нај у ти цај ни јих срп ских, фран цу ских, грч ких, ита ли јан ских, 
ру ских и ру мун ских исто ри ча ра, еми нент них про фе со ра и на уч ни ка, као 
са вре ме ни ка и све до ка сво га вре ме на, уде о ни ци су до жи вље ног и пре ђе-
ног пу та, од пр вих ко ра ка у на у ци Бо шка Бо јо ви ћа. Би ле су то ве о ма плод-
не ин те лек ту ал не и ду хов не сим би о зе, укр шта ји, или тек су сре ти ко ји су 
на из ве стан на чин до при но си ли раз во ју ме ђу на род не са рад ње ка ко у 
на у ци и умет но сти, та ко и кул ту ри уоп ште. 

Про стор ни ра спон ових се ћа ња кре ће се од ју го и сто ка и па нон ских 
рав ни ца до за па да Евро пе, од Ју го сла ви је и Бал ка на до Фран цу ске, од Бео-
гра да до Па ри за, Ати не, Ри ма, Бу ку ре шта, Ве не ци је, Ду бров ни ка, Цр не Го ре 
и Дур ми то ра, Све те Го ре, Со лу на и Ца ри гра да, од ис точ ног до за пад ног 
Ме ди те ра на. Вре мен ски оквир је дру га по ло ви на или тач ни је за ла зак XX, 
с по чет ком XXI ве ка. Вре ме за вр шет ка јед ног и на стан ка дру гог исто риј ског 
раз до бља, с тек тон ским по кре ти ма ко је те вр сте про ме на под ра зу ме ва ју 
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на бр до ви том Бал ка ну, ка да зе мља ко ја је по ве зи ва ла по де ље ну Евро пу и 
свет, по ста је ка мен спо ти ца ња при на стан ку но вог свет ског по рет ка.

Нај ва жни ји са сто јак тих се ћа ња је су лич но сти са вре ме ни ка, од ко јих 
су не ки ви ше, а дру ги ма ње ре пре зен та тив ни за след зби ва ња, али су сви 
жи ви од раз сво га вре ме на, у пр вом ре ду у ам би јен ту ака дем ске сре ди не, 
ње ног кул тур ног и дру штве ног окру же ња. Раз ли чи тих ко ли ко и ком пле-
мен тар них сре ди на, чи је су ин тер ак ци је до сти за ле сво је успо не у истом 
ве ку у ко ме је на стао и нај ве ћи пад са рад ње и ути ца ја, раз у ме ва ња и по што-
ва ња. Је дин стве ни пре о крет од ди вље ња и по што ва ња, све до иде а ли за-
ци је и ег зал та ци је још од по че та ка XIX, па све до сре ди не XX, ко ји се 
кра јем тог ве ка пре тва ра ју у ни шта ма ње не у ме ре ни оди јум и осу ду пре 
су да, про цес без пре се да на у ко ме се ге не ра ци је жр та ва на ци зма про гла-
ша ва ју ње го вим нај но ви јим по чи ни о ци ма и ви нов ни ци ма. 

Огле да ло тог па ра док са у ака дем ским кру го ви ма пру жа раз ли ве ну 
сли ку ели те ла бил ног вред но сног и са знај ног пу то ка за, са рет ким по је-
дин ци ма ко ји од у да ра ју од си ви ла кон фор ми зма и ли ни је ма њег от по ра. 
При зор рас ко ра ка из ме ђу по ста у то ри тар не по зне тран зи ци је и по сти де-
о ло шког ва ку у ма у ко ме је не га ци ја раз ли чи то сти је ди ни пут по сти за ња 
гло бал ног кон сен зу са. Сви ле на сви ре пост (féro cité de ve lo urs) ака дем ског 
ам би јен та у ова квом раз до бљу на ла зи ме сто ла год ном кон фор ми зму када 
се не му шта па си ва прет по ста вља рат но ху шкач кој естра ди ми ли тант ног 
ин те р вен ци о ни зма, им пе ра ти ва ху ма ни тар не и прав не ин ге рен ци је, све 
до вој не де струк ци је и рат не агре си је.

То ком нај ве ће ге о стра те шке кри зе од Дру гог свет ског ра та у Евро пи, 
ако не и у све ту, на ре ла ци ји из ме ђу две исто риј ски бли ске и ака дем ски те сно 
по ве за не зе мље, но ви од но си сна га до во де до ан та го ни стич ке по ла ри за-
ци је чи ји се тра го ви још ду го не ће мо ћи опо зва ти. Зе мље ко је су има ле 
слич на од сту па ња од бло ков ских и иде о ло шких та бо ра, ко ји ма су ма ње 
од оста лих при па да ле, по ста ле су око сни це но ве вр сте по ла ри за ци је у 
ко јој се сви про тив јед но га, ре ал со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, не ким чу дом 
пре ли ло у оди јум но ве мул ти кул ти евро кра ту ре и јед но ум ног атлан ти зма.

Ка ко је Ер нест Ре нан про кла мо вао от кри ће при ми тив не кул ту ре као 
нај ве ћи до при нос XIX ве ка, та ко и јед но стран од нос пре ма тер ци јал ној 
Евро пи, оли че ној та ко зва ним „За пад ним Бал ка ном”, по ста је сто жер оку-
пља ња евро ла три је, све док бал ка ни за ци ја не по чи ње да сту па на пра го ве 
кон ти нен тал не Уни је.

Ака дем ским пред став ни ци ма бал кан ске исто ри је и дру штве них про-
це са, ко ли ко ма ло број ни и мар ги на ли зо ва ни би ли, би ло је те же или тачни је 
прак тич но не мо гу ће да оп ста ну у јав ном дис кур су, осим као че сти це уни-
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со ног ре фре на по ли тич ког и ме диј ског јед но у мља. Сто га је де ло ва ње мало-
број них уста но ва и по је ди на ца ко ји су, упр кос тим „си ла ма не мер љи вим”, 
ка ко се из ра жа вао Ра до ван Са мар џић, да ва ли свој глас и на уч ни, ака дем-
ски, гра ђан ски и људ ски до при нос, на су прот не по сред ног и по сред ног 
окру же ња и све ко ли ког јав ног кон тек ста, уто ли ко ва жни је и по треб ни је 
зна ти да је по сто ја ло и упо зна ти као је дин стве ну по ја ву на нај ви шем сте-
пе ну ака дем ских ау то ри те та и уни вер зи тет ских уста но ва. Ко ли ко год је 
њи хов глас био не до сту пан ши рој јав но сти, њи хов до при нос дру штве ним 
на у ка ма оста је као све до че ње от по ра до ми на ци ји ла жне са ве сти, не са ве-
сне ми сти фи ка ци је про шло сти и ин стру мен та ли за ци је са вре ме но сти.

Усту пак или из у зе ће из овог пре се ка са вре ме но сти учи њен је по-
след њем по ли хи сто ри ку срп ске исто ри о гра фи је, ко ми тет ски из оп ште ном 
Вла ди ми ру Ћо ро ви ћу, чи је жи вот но де ло ко нач но би ва об ја вље но, по сле 
не у спе лог по ку ша ја и за бра на, мо ле ни јем ње го вог све то гор ског са вре ме-
ни ка, игу ма на Хи лан да ра, стар ца Ни ка но ра. Ли ко ви ко ле га, са вре ме ни ка, 
по сле ни ка кул ту ре и умет но сти, сту де на та и пре да ва ча, свих про фи ла, 
раз ли чи те је зич ке и кул тур не при пад но сти, ко ји су оли че ње ша ро ли ког 
људ ског и пе да го шког окру же ња јед ног вре ме на на раз ли чи тим стра на ма 
за јед нич ке ствар но сти.

Лич но сти исто ри ча ра, мен то ра и узо ра, зна ме ни тих на уч ни ка и ака-
дем ских по сле ни ка, оку пље них про сто ром и исто ри јом Ју го и сто ка Евро-
пе, сме ште ни су у ме да љо не се ћа ња уо кви ре ног клат ном кре та ња из ви ше 
ком пле мен тар них угло ва по сма тра ња, по и ма ња и спо зна је ко лев ке ко ја 
по ста је ка мен спо ти ца ја и по след ња ста ни ца европ ског за јед ни штва. Њи-
хо ви пе да го шки, људ ски, на уч ни, ме то до ло шки ути цај и до при нос уоб-
ли ча ва њу при сту па про шло сти и са вре ме но сти, сло же ној про бле ма ти ци 
Бал ка на, су штин ска је те ма ти ка пи са ња ко је им ода је при зна ње, за хвал-
ност и по што ва ње њи хо вом ства ра ла штву, са ве сно сти, ком пе тент но сти, 
зна њу, пред у сре тљи во сти и пле ме ни то сти.

Проф. др Бо шко И. Бо јо вић
Париз, новембар 2020.
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AVANT-PROPOS AUX MÉMOIRES ACADÉMIQUES

„Le jugement de valeur équitable, 
Est celui des générations à venir.”

Petar II Petrović Njegoš

La bibliographie de Boško I. Bojović (1987–2020), publiée par les Archives de 
Vojvodine (Novi Sad, 2021), établie de manière aussi méticuleuse et 

consciencieuse que compétente par Dobrilo Aranitović, appelait une présen-
tation contextuelle des collègues ayant contribué à la formation de l’auteur, 
auxquels il tient à rendre hommage. Il convenait en effet de procéder au moins 
à l’évocation de leur personnalité, d’esquisser leur œuvre scientifique et pédago-
gique, de rappeler au moins sommairement le contexte de ces rencontres, et le 
cadre de ces amitiés: tel est l’un des aspects de l’ouvrage ici présent, Académies.

Ces témoins et créateurs comptent parmi les plus émérites et les plus 
avisés de leur époque. Ils sont historiens, scientifiques, chercheurs, ce sont des 
universitaires serbes, français, grecs, italiens, russes, américains ou roumains, 
et ils ont en commun, nolens volens, d’avoir accompagné le parcours intellectuel 
et le chemin académique de Boško Bojović, dès son arrivée dans le monde de 
la recherche et de l’enseignement. Entre eux et lui, des symbioses intellectuelles 
et spirituelles se sont produites, des interactions fructueuses ou encore de 
simples relations, et en tout cas ces rencontres ont habituellement donné lieu 
à un enrichissement mutuel fondé sur l’échange dans toute sa dimension in-
terdisciplinaire, tant dans le domaine de la recherche et de l’art que dans celui 
de la multiplicité culturelle et linguistique. 

L’étendue géographique de cette mémoire croisée est considérable, elle 
s’étend du Sud-Est et des plaines de l’Europe centrale à ses confins occidentaux, 
de la Yougoslavie et des Balkans à la France universitaire, de Belgrade à Paris, 
Athènes, Rome, Bucarest, Venise, Dubrovnik, au Monténégro avec les hauteurs 
de Durmitor, puis au Mont Athos, à Thessalonique et à Constantinople, de la 
Méditerranée orientale à ses parties occidentales. Son cadre temporel s’inscrit 
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pour l’essentiel dans la deuxième moitié ou plus précisément les dernières 
décennies du XXe et les deux premières du XXIe siècles. Période marquée par 
la fin d’un siècle lourd de conséquences et les prémisses d’un autre millénaire, 
aussi prometteur que peuplé d’incertitudes diverses. Moment sensible et fragile, 
qui dans les montagnes des Balkans réveille des mouvements tectoniques tou-
jours sourds et implicites, moment particulier, où le pays qui reliait une Europe 
et un monde divisés par la Guerre Froide devient la pierre d’achoppement dans 
l’émergence du nouveau désordre mondial. 

La matière première de cette anamnèse est constituée par une galerie de 
personnalités contemporaines, tous exégètes, à leur façon et à des degrés divers, 
du cours des événements scientifiques, reflétant par leur vécu leur époque en ses 
divers aspects, y compris hors du monde académique, scientifique et culturel. 
Enracinnés dans des milieux académiques aussi différenciés que complémentaires, 
ils ont assuré à son meilleur niveau, par leur approches et leurs engagements, 
l’interaction scientifique et culturelle, au moment-même où le plus bas niveau 
d’échanges, de compréhension et de respect mutuels avait par ailleurs été atteint. 
Ce fut le moment unique d’un retournement peu commun, où l’admiration et 
le respect, l’idéalisation et l’exaltation romantique du début du XIXème siècle puis 
du milieu du XXème, cédèrent la place, notamment à la fin de cette période, à 
un sentiment d’aversion et à une exaltation manichéenne et univoque encore 
plus démesurée, à des sentences sans appel devançant les jugements, et à un 
procès inquisitoire sans précédent au cours duquel les générations des victimes 
du génocide nazi se retrouvèrent désignées comme les successeurs et imitateurs 
de leurs bourreaux et tortionnaires. Le reflet de ce paradoxe dans le miroir des 
cercles académiques offre une image diffuse d’élites dont les critères éthiques et 
cognitifs sont souvent peu fiables et encore moins équitables, bien peu d’individus 
s’y démarquant de la bien-pensante „pensée unique” ainsi que de la facilité d’un 
conformisme social.

Ce reflet antinomique est l’image-même du grand-écart entre une tran-
sition post-autoritaire tardive et un vide idéologique dans lequel la négation des 
différences est l’unique référence et la seule voie vers un consensus globalisant. 
La férocité de velours de l’ambiance académique fait ainsi facilement le nid des 
certitudes, dont la passivité intellectuelle et morale constitue la seule alternative 
à l’escalade des va-t-en-guerre du militantisme interventionniste, tout comme 
à l’impératif de l’ingérence humanitaire et juridique, aboutissant aux interventions 
destructrices des agressions militaires sans mandat de l’ONU.

Crise géopolitique majeure depuis la Deuxième Guerre Mondiale en 
Europe, impliquant deux pays qui furent historiquement et académiquement 
singulièrement liés, le premier conflit armé régional fait ainsi naître de nouveaux 
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rapports de force qui imposent une polarisation antagoniste dont les séquelles 
sont encore loin d’être surmontées. Entre ces deux pays dont les dérogations 
aux polarisations idéologiques et stratégiques de la Guerre froide présentaient 
bien des similitudes, surgit le paradigme d’une antinomie asymétrique, de 
l’ordre du „tous contre un”, hérité comme par magie de l’asymétrie propre à la 
Yougoslavie communiste, au profit d’une eurocratie multiculturelle grandeur 
nature, en conformité à la pensée unique atlantiste.

De même qu’Ernest Renan voyait dans la découverte de la culture primitive 
la contribution la plus significative du XIXe siècle, la relation univoque à cette 
Tierce-Europe, incarnée dans le syntagme géopolitique de „Balkans occidentaux”, 
était en passe de devenir un socle de convergence de l’eurolâtrie, avant que la 
balkanisation ne commençât à contaminer les instances de l’UE elle-même.

Le fait est que pour les représentants académiques de l’histoire politique 
et sociale des Balkans, désormais marginalisés et peu nombreux, il devenait 
ardu voire pratiquement impossible d’être vraiment présents au sein du discours 
public, sinon en tant qu’éléments épars d’un refrain univoque de la pensée 
unique politique et médiatique. C’est pourquoi l’action des quelques individus 
et institutions qui pouvaient manifester une approche différenciée face aux 
„puissances incommensurables”, selon l’expression de Radovan Samardžić, 
mérite-t-elle d’autant plus d’être connue et reconnue comme un phénomène 
singulier, au plus haut niveau des instances universitaires; donnant de la voix 
par leur contribution à la fois académique, citoyenne et humaine, ils se sont 
démarqués de l’environnement public marqué du sceau d’une indifférence 
autosuffisante et imparable. Même si leur singularité reste ignorée par un public 
plus large, leur apport aux sciences humaines et leur personnalité citoyenne 
demeurent un témoignage de résistance à la domination du mensonge, de la 
mystification du passé et de l’instrumentalisation des consciences.

La seule dérogation délibérée à l’impératif de contemporanéité, dans cette 
galerie de portraits académiques, est au profit du dernier polyhistorien de 
l’historiographie serbe, Vladimir Ćorović. Historien et philologue, recteur 
de l’Université de Belgrade, une des premières victimes de la Deuxième guerre 
mondiale en Yougoslavie, il fut interdit d’office par le Parti communiste 
yougoslave jusqu’à la fin des années quatre-vingt, avant que son Histoire des 
Serbes ne soit enfin publiée à l’instigation de l’higoumène de Chilandar au 
Mont-Athos, le père Nikanor.

La bibliographie analytique de nos travaux, compulsée par Dobrilo Arani-
tović, nous a refait prendre conscience de la dette morale et humaine, celle du 
devoir de mémoire des acteurs universitaires et scientifiques dont le mérite a 
accompagné le devenir de ces travaux. D’où aussi cette série d’images contingentes 



et de portraits lapidaires de collègues, de personnalités contemporaines, d’acteurs 
de l’environnement culturel et artistique, d’étudiants et d’enseignants de cultures, 
d’appartenances et d’horizons les plus divers, véritable kaléidoscope d’un temps 
dont les facettes multiples composent une réalité académique et humaine commune.

Le lecteur tient dans les mains une galerie de portraits d’historiens, mentors 
et modèles, d’érudits humanistes de renommée internationale, que réunissait 
notamment leur intérêt pour l’Europe de Sud-Est, enchassés dans des médaillons 
de mémoire marqués par le rythme du balancier temporel qui parcourt des 
angles de perception complémentaires, ancrés dans l’espace de la connaissance 
du berceau de civilisation devenu pierre d’achoppement et dernière instance 
contentieuse de la communauté européenne. 

Leur apport pédagogique et humain, scientifique et méthodologique, 
contribuant à l’émergence d’une attitude et d’une démarche scientifiques dans 
cette problématique nuancée et complexe des Balkans et du Sud-Est européen, 
constitue la matière première de cette mémoire narrative, qui est à nos yeux 
comme un gage de reconnaissance et un hommage rendu à leur érudition 
créative, à leur conscience scientifique et humaine, à leurs travaux de valeur 
universelle, leurs compétences et connaissances, leur amabilité et leur noblesse 
d’âme.

Prof. dr Boško I. Bojović
Paris, novembre 2020.*  

* Avec l’amicale et vigilante relecture de François Boespflug, historien de l’art et des 
religions, professeur émérite de l’université de Strasbourg. [С љубазним и будним ишчи-
тавањем Франсоа Боеспфлуга, историчара уметности и религије, професора емеритуса 
Уни верзитета у Стразбуру].
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Мо јим мен то ри ма

„Ме ђу срећ ни ци ма овог све та,
ни ког не сма трај те иза бра ни ком суд би не,

до кле год не на пу сти овај свет.”
Со лон, Плу тарх, Жи во ти слав них љу ди, том II
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МЕН ТО РИ

Ака де мик Ди ми три је Бог да но вић 
(1930–1986)

На пр вој стра ни ци Из ве шта ја Си ме 
Ћир ко ви ћа, ко јим Жа ку Ле фо ру, ше фу про-
јек та „Ac tes de l’At hos” (По ве ље Ато са), 1995. 
го ди не, пре по ру чу је на уч но и стра жи вач ки 
про фил др Бо шка Бо јо ви ћа, на ве де но је име 
Ди ми три ја Бог да но ви ћа, као ње го вог пр вог 
мен то ра.

Ака де мик Ди ми три је Бог да но вић 
(1930–1986)1 био је пр ви мен тор на пост ди-
плом ским сту ди ја ма Бо шка Бо јо ви ћа. На 
пр вој кон сул та ци ји по во дом из бо ра те ме, 
про фе сор Ди ми три је Бог да но вић пред ло-
жио је ам би ци о зну те му: „Вла дар ска иде-
о ло ги ја срп ског сред њег ве ка”. Иа ко де ли мич но за те чен та ко све о бу хват-
ном и зах тев ном те мом, Бо јо вић је та кав иза зов ра до при хва тио. Би ло је 
пред ви ђе но да ак це нат и но се ћи ис тра жи вач ки ма те ри јал бу ду на ра тив ни 
ха ги о граф ски из во ри, у пр вом ре ду вла дар ска жи ти ја и би о гра фи је срп ске 
сред њо ве ков не књи жев но сти.

Пред ви ђа ју ћи да ће ње гов но ви пост ди пло мац ве ћи део сту ди ја оба-
вља ти у Фран цу ској, с об зи ром на то да је у тој зе мљи жи вео низ го ди на, као 

1 Та тја на Су бо тин-Го лу бо вић, Би бли о гра фи ја ра до ва ака де ми ка Ди ми три ја 
Бог да но ви ћа [п.о.], у: Ар хе о граф ски при ло зи бр. 14 (1996) 9–26; Исто риј ски гла сник 
(Под го ри ца), 1–2 (1987), 261–268; Ире на Гриц кат, Ди ми три је Бог да но вић 1930–1986. 
[п.о.], у: Ар хе о граф ски при ло зи 8 (1986), 151–154; B. Bo jo vić, „No te bio-bi bli o grap hi que 
sur Di mi tri je Bog da no vić (1930–1986)” [Биобиблиографска бе ле шка о Ди ми три ју Бог-
да но ви ћу (1930–1986)], Mes sa ger ort ho do xe 106 (1987), 53–54.

Ака д. Ди ми три је Бог да но вић
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и да ће док тор ску ди се р та ци ју пи са ти и бра ни ти на фран цу ском је зи ку, 
про фе сор Бог да но вић је из ра зио на ду да би кор пус срп ске ха ги о гра фи је, 
пу тем пре во да на фран цу ски, вре ме ном мо гао ући у са став за пад но е вроп-
ске на уч не, кул тур не и књи жев не ба шти не.

Ака де мик Бог да но вић је упу тио Бо јо ви ћа на Го рич ки збор ник и Жити
је Сте фа на Не ма ње Ни ко на Је ру са лим ца, и за мо лио про фе со ра Ђор ђа 
Три фу но ви ћа за по моћ и по др шку у ве зи са про у ча ва њем овог ау то граф-
ског ру ко пи са. Бог да но ви ће вом и Три фу но ви ће вом пре по ру ком, као и 
њи хо вим за ла га њем, Бо јо ви ћу је у Ар хи ву СА НУ омо гу ћен при ступ Го рич
ком збор ни ку, и ње го во ми кро фил мо ва ње. На тај на чин је по кре ну то про-
у ча ва ње Го рич ког збор ни ка, као и рад на из да њу Жи ти ја Сте фа на Не ма ње, 
ко ји се од ви јао ван рад них про сто ри ја Ар хи ва СА НУ.

Про у ча ва ње Збор ни ка са Жи ти јем Сте фа на Не ма ње Сте фа на Прво-
вен ча ног, ко ји се на ла зио у На ци о нал ној би бли о те ци у Па ри зу, са је ди ним 
та да по зна тим ру ко пи сом жи ти ја осни ва ча ди на сти је Не ма њи ћа, ра ђе но 
је под ру ко во ђе њем Ди ми три ја Бог да но ви ћа.2

Бог да но вић је упу тио пи смо пре по ру ке за Бо јо ви ћа про фе со ру Вла-
ди ми ру Во до ву, сла ви сти и исто ри ча ру ко ји је пре да вао на Сор бо ни, на 
Eco le Pra ti que des Ha u tes Etu des, ста ро ру ску фи ло ло ги ју и исто ри ју.

2 D. Bog da no vić, V. Đu rić, D. Me da ko vić, Chi lan dar, Bel gra de 1997; Д. Бог да но вић, 
Исто ри ја ста ре срп ске књи жев но сти, Бе о град 1980; Ме ђу на род ни на уч ни скуп 
Тек сто ло ги ја сред њо ве ков них ју жно сло вен ских књи жев но сти (1971, Бе о град) [=La 
téxto lo gie des littéra tu res sud-sla ve médiéva les], ау тор и уред ник у: Збор ник СА НУ, 
Бе о град 1981; „По ли тич ка фи ло со фи ја сред њо ве ков не Ср би је. Мо гућ но сти јед ног 
ис тра жи ва ња”, Фи ло соф ске сту ди је XVI (1988), 7–28; Id., „Пра ви ла за кри тич ка из-
да ња ста рих срп ских пи са ца”, Збор ник МСКЈ 22/1 (1974), 98–103; Id., Пре те че иси ха
зма у срп ским збор ни ци ма XIV ве ка, п. о. Cyril lo met ho di a num 5 (1981), 202–207; Id., 
Из ми ре ње срп ске и ви зан тиј ске цр кве [п.о.] Збор ник ра до ва о кне зу Ла за ру /Le prin ce 
La zar (1975), 81–91; Id., Крм чи ја Све тог Са ве [п.о.] Ме ђу на род ни на уч ни скуп Са ва 
Не ма њић – Све ти Сава, исто ри ја и пре да ње (де цем бар 1976), у: Збор ник СА НУ, Бео-
град 1979, 91–99; Id., „L’évolution des gen res dans la littérature ser be du XI I Ie siècle” 
[Еволуција жан ро ва у срп ској књи жев но сти XI II века], in Mélanges Ivan Du je čev, 
Byzan ce et les Sla ves. Etu des de ci vi li sa tion, Pa ris 1979, 49–58; Id., „Раз вој жан ро ва у 
срп ској књи жев но сти XI II ве ка”, Бо го сло вље 1–2 (1978), 67–74; Id., Нај ста ри ја слу жба 
све том Са ви, Збор ник СА НУ, Бе о град 1980; Id., „Но ве те жње у срп ској књи жев но сти 
пр вих де це ни ја XIV ве ка”, у: Ви зан тиј ска умет ност по чет ком XIV ве ка: на уч ни скуп 
у Гра чани ци (1973) ур. С. Пет ко вић, Бе о град 1978, 85–97; Id., Књи га о Ко со ву, Бе о град 
1985.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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Ментори

Про фе сор Вла ди мир Во дов (1935–2009)

Бо јо вић је уско ро упи сао пост ди плом ске сту ди је на Сор бо ни код про-
фе со ра Во до ва, чи ји је се ми нар по чео да по ха ђа 1982 го ди не. Вла ди мир 
Во дов се ба вио пи са ним из во ри ма ру ског сред њег ве ка, ди пло ма ти ком и 
вла дар ским по ве ља ма (гра ма та ма) ру ских сред њо ве ков них кне же ви на, 
у пр вом ре ду Твер ске кне же ви не.3

За хва љу ју ћи пре по ру ци Ди ми три ја Бог да но ви ћа, на сто јао је да пру-
жа по др шку но вом пост ди плом цу из Ју го сла ви је. Та ко га је упу тио на 
Жи ти је Све то га Си ме о на и Са ве ко је је у XIX ве ку об ја вио на фран цу ском 
Алек сан дар Шод ко,4 про фе сор сла ви сти ке на Ко леж де Фран су, где је 
пре да вао у вре ме кад и ве ли ки пољ ски пе сник Адам Миц ки је вич,5 осни-
вач сла ви сти ке у Фран цу ској као и у Евро пи уоп ште, ина че ве ли ки по што-
ва лац срп ске еп ске на род не по е зи је.6

3 V. Vo doff, Rus’ de Ki ev et Rus sie mo sco vi te: cul tu re et société [Кијевска Рус’ и мо-
сков ска Ру си ја: кул ту ра и друш тво] (Re vue des études sla ves, t. 63, 1991, fasc. 1); Id., La 
chrétienté la ti ne et les Sla ves ori en ta ux [Латинско хри шћан ство и Ис точ ни Словени] 
(Re vue des études sla ves, t. 70, 1998, fasc. 2); Id., Hi sto i re des Sla ves ori en ta ux des ori gi nes 
à 1689: bi bli o grap hie des so ur ces tra du i tes en lan gu es oc ci den ta les [Историја Ис точ них Сло-
ве на од иско ни до 1689: би бли о гра фи ја из во ра пре ве де них на за пад не језике] (1998); 
Id., Prin ces et principautés rus ses, Xe–X VI Ie siècles [Руске кне же ви не и кн езови]; би бли-
о гра фи ја ра до ва: Au to ur du Moyen Â ge rus se [Око ру ског сред њег века], https://www.
ba be lio.co m/li vres/Vo doff-Au to ur-du -mo yen -ag e-rus se-tren te-an ne es-de -rec her/738356

4 A. Chod zko, Les Néma nia, vi es de St Syméon et de St Sab ba. Tra duc tion du paléo
sla ve en français, Do men ti jan; trad. du paléo-sla ve en français avec tex te en re gard [Нема-
њи ћи, жи ти ја Св. Си ме о на и Св. Са ве. Пре вод са ста ро српског на фран цу ски са 
упо ред ним тек стом], Pa ris 1958. Ори јен та ли ста, књи жев ник и пе сник, Алек сан дар 
Бо реј ко Шод ко је био кон зул Ру си је у Пер си ји, по том про фе сор на Ко леж де Франс 
у Па ри зу. Код Ша фа ри ка, из да ње с го ди ном 1868. (као „дру ги оти сак”). Ки рил Жив-
ко вић, епи скоп па крач ки (1786–1807), био је из да вач До мен ти ја но вог жи ти ја, ко је 
је не кри тич ки об ја вио у Бе чу 1794, Са ва епи скоп шу ма диј ски, Срп ски је рар си од 
де ве тог до два де се тог ве ка, Бе о град, Под го ри ца, Кра гу је вац 1996, 277.

5 „Ср би, за гле да ни у сво ју про шлост, пред о дре ђе ни да бу ду му зи ча ри и пе сни-
ци чи та ве сло вен ске ра се, иа ко ни су све сни да ће по ста ти нај ве ћа књи жев на сла ва 
Сло вен ства”, А. Mic ki e witcz, Les Sla ves, t. I, Pa ris 1845, 331; L. Léger, „La cha i re de Mic-
ki e wicz au Collège de Fran ce (1840–1884)” [Катедра Миц ки је ви ча на Ко леж де Фран су 
(1840–1844)], Re vue in ter na ti o na le de l’en se ig ne ment, to me 20, Juillet–Décembre 1890, pp. 
113–128.

6 B. Bo jo vić, „La récep tion de la poésie po pu la i re ser be dans l’E u ro pe de la pre miè re 
mo i tié du XI Xe siè cle” [Рецепција срп ске на род не по е зи је у Евро пи пр ве по ло ви не XIX 
века], in (M. Sre bro, dir.) La littéra tu re ser be dans le con tex te eu ropéen : tex te, con tex te et 
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Се ми нар Вла ди ми ра Во до ва био је зах тев ног на уч но и стра жи вач ког 
ква ли те та, као по то мак ру ске еми гра ци је у Фран цу ској, ни је при па дао 
со вјет ској, не го ви ше фран цу ској и не мач кој фи ло ло шкој и исто ри о граф-
ској шко ли. Ка сни је је об ја вио за па же ну мо но гра фи ју по во дом хи ља ду-
го ди шњи це кр ште ња Ру си је и ње ном Апо сто лу Вла ди ми ру Ве ли ком.7 
Ипак, тај се ми нар је био уже струч но и ге о граф ски опре де љен, осим ста-
ро ру ског је зи ка и ди пло ма ти ке кне жев ских по ве ља, при лич но ин сти-
ту ци о нал но и ге о граф ски уда љен од Ви зан ти је и срп ског сред њег ве ка. 
Што се по ка за ло као огра ни ча ва ју ћи чи ни лац у са рад њи с Вла ди ми ром 
Во до вим.

Осим Се ми на ра Вла ди ми ра Во до ва, Бо јо вић је по ха ђао и пре да ва ња 
Ми ше ла Обе на (1923–1996),8 про фе со ра ју го сла ви сти ке и ње го шо ло га, као 
и Ре не Лер ми та (1918–2005),9 про фе со ра сла ви сти ке, ста ро сло вен ске фи-
ло ло ги је, у оба слу ча ја на Уни вер зи те ту Сор бо на Па риз IV. Као и Жака 
Фе јеа, про фе со ра ста ро сло вен ског је зи ка на INAL CO – На ци о нал ни ин-
сти тут ис точ них је зи ка и ци ви ли за ци ја.

Пред и сто ри ја пост ди плом ских сту ди ја

Пост ди плом ске сту ди је на Сор бо ни, има ле су ака дем ску и ис тра жи-
вач ку пред и сто ри ју.

Про фе сор др Ђор ђе Кне же вић (1922–1996)

Ди плом ски рад на за вр шет ку сту ди ја Бо шка Бо јо ви ћа на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду, на Оде ље њу за оп шту и на ци о нал ну исто ри ју, 
од бра њен је 1981. код про фе со ра Ђор ђа Кне же ви ћа, под на сло вом „Мар сељ-
ски атен тат у фран цу ској штам пи”.

in ter tex tu a lité [Српска књи жев ност у европ ском кон тек сту: текст, кон текст и интер-
кон те кс туалност], Bor de a ux (MSHA) 2013, 53–64:
http://ser bi ca.fr/in dex.ph p?op tion=co m_con tent&vi ew=ar tic le&id =487&Ite mid=185.

7 V. Vo doff, Na is san ce de la chréti enté rus se: la con ver sion du prin ce Vla di mir de Ki ev 
(988) et ses conséqu en ces (IXe –XI I Ie siè cles) [Рађање ру ског хри шћан ства: кр ште ње 
кне за Вла ди ми ра Ки јев ског (988)], Pa ris 1988, 493.

8 M. Au bin, Vi si ons hi sto ri qu es et po li ti qu es dans l’œuvre poéti que de P. P. Nje goš, 
Pa ris 1972; Id., Ње гош и исто ри ја у пе сни ко вом де лу, пре вео с фран цу ског Жи во јин 
Жи вој но вић, Књи жев не но ви не: На уч на књи га: Но ва књи га, Бе о град 1989.

9 R. L’Her mi te, L’ex pres si on de l’hypothèse en vi e ux sla ve et en vi e ux rus se [Изра жа-
вање хи по те зе на ста ро сло вен ском и староруском], Pa ris 1982.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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Ђор ђе К. Кне же вић био је про фе сор у кра гу је вач кој Гим на зи ји, по том 
аси стент про фе со ра Ва се Чу бри ло ви ћа, док то ри рао је 1965, на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду, са ди сер та ци јом „Сен жер мен ски уго вор – Југо-
сла ви ја и Ау стри ја кроз уго вор”, мен тор му је био Ва са Чу бри ло вић, ре дов-
ни про фе сор по стао је 1985. на Фи ло зоф ском фа кул те ту.

Ми кро фил мо ва ње фран цу ске штам пе о Мар сељ ском атен та ту 1934. 
го ди не, ра ђе но је у пр вом ре ду у На ци о нал ној би бли о те ци у Па ри зу.10 
Фо то ко пи је ове гра ђе де по но вао је про фе сор Кне же вић у Ар хи ву СА НУ 
у Бе о гра ду. 

Ау тор број них уџ бе ни ка и при руч ни ка за исто ри ју, Ђор ђе Кне же вић 
се ба вио рад нич ким по кре том, као и исто ри јом Ју го сла ви је. Бли зак са 
ака де ми ком Ва сом Чу бри ло ви ћем, био му је на при ја тељ ској по мо ћи у 
го ди на ма ду бо ке ста ро сти.

Ка би нет про фе со ра Ђор ђа Кне же ви ћа на Фи ло зоф ском фа кул те ту био 
је ме сто су сре та и дру же ња исто ри ча ра са Оде ље ња, као и мно гих ко ле га 
са Фа кул те та. Слич на го сто при мљи вост и ко ле ги јал ни ам би јент по сто-
ја ли су још са мо на Ви зан то ло шком ин сти ту ту СА НУ.

На са хра ни про фе со ра Кне же ви ћа чи но деј ство ва ла су че ти ри све-
ште ни ка, исто ри чар Ван ку дис крет но је пи тао нај бли жег ко ле гу: „Ни је 
ли Ђо ка био ко му ни ста”, „Да, али пра во слав ни”, био је од го вор. Сла вио 
је и кр сну сла ву. Ње гов про све ће ни таст, про фе сор би о ло ги је Бра на Гој-
ко вић, из у зе тан са го вор ник и еру ди та, не ра до би под нео да ни је би ло 
та ко.

Ака де мик Ан дреј Ми тро вић (1937–2013)

По сле од бра не ди плом ског ра да и сти ца ња ди пло ме Фи ло зоф ског 
фа кул те та, Бо јо вић под ру ко во ђе њем про фе со ра Ан дре ја Ми тро ви ћа, 
про у ча ва ди пло мат ску пре пи ску о ства ра њу Ју го сла ви је 1918–1919, у Архи-
ву Ми ни стар ства ино стра них по сло ва у Па ри зу. На пи та ње Ан дре ја Ми-
тро ви ћа,11 то ком јед не од пр вих кон сул та ци ја у вре ме тог ис тра жи ва ња: 

10 Б. Бо јо вић, Мар сељ ски атен тат (1934) у фран цу ској штам пи (Ди плом ски 
рад, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду).

11 Би о гра фи ја Ан дре ја Ми тро ви ћа мо же се кон сул то ва ти на сај ту СА НУ, док 
би би бли о гра фи ја тре ба ло да бу де до ступ на на сај ту УДИ. „Би бли о гра фи ја Ан дре ја 
Ми тро ви ћа”, Го ди шњак за дру штве ну исто ри ју 1–3 (2006), 21–40; М. Ри сто вић, „Ан-
дре ју Ми тро ви ћу. По во дом се дам де се тог ро ђен да на”, Го ди шњак за дру штве ну исто
ри ју 1–3 (2006), 8–20.

Ментори
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„Ка кви су ва ши пр ви ути сци?” на од го вор: „Та кви да до во де у пи та ње 
мно го то га што сам ми слио да знам.” Ко мен тар Ан дре ја Ми тро ви ћа био 
je: „Зна чи на до бром сте пу ту, са мо на ста ви те”. По сле ви ше од јед ног се-
ме стра ис тра жи ва ња, то ком 1983–1984, сит ним ру ко пи сом по пу ње на је 
јед на све ска сиг на ту ра ма, ис пи си ма и бе ле шка ма, као во дич за да ље ис-
тра жи ва ње у Архиву Ке д’Ор се ја.

При ли ком по се те Бо шка Бо јо ви ћа, ро ђа ку Ни ко ли Ш. Бо јо ви ћу у 
Лу то ну код Лон до на, у мар ту 1982, еми гран ту и бив шем ко ман дан ту Дур-
ми тор ског кор пу са Дра го љу ба Ми ха и ло ви ћа, на по врат ку из ове по се те, 
на са мом Пи ка ди ли скве ру до ла зи до оби ја ња по се ти о че вог ау то мо би ла. 
Од не те су са мо пи са не ства ри, до ку мен та и маг не то фон ске ка се те, фо то-
гра фи је, док ску пе ко жне и дру ге ства ри и оста ли пр тљаг ни је ин те ре со вао 
оби ја че. Док је Бо јо вић са по ро ди цом че као по ред оби је ног ау то мо би ла 
до ла зак бри тан ске по ли ци је, про ла зи пе жо фран цу ске ре ги стра ци је из 
ко јег се гла сно чу је пе сма на срп ском: „Ој, Ни ко ла, млад’ ма јо ре...”, ко јом 
су пар ти за ни про во ци ра ли Ни ко лу Бо јо ви ћа, ка да је бра нио мост код 
Ја бла ни це, за вре ме бит ке на Не ре тви, по чет ком мар та 1943. го ди не.

По што је под нео из ве штај Ан дре ју Ми тро ви ћу о не во љи ко ја је до-
ве ла у пи та ње го то во јед но го ди шњи на уч но и стра жи вач ки рад, Бо јо вић 
за кљу чу је да још ни је до шло вре ме у Ју го сла ви ји за ба вље ње исто ри јом 
XX ве ка, што је до при не ло ње го вом опре де ље њу за пост ди плом ске сту-
ди је из обла сти сред њег ве ка.

Од лу ку ни је би ло ла ко до не ти, у пр вом ре ду због про фе со ра Ан дре-
ја Ми тро ви ћа, ње го ве по др шке и ис тра жи вач ке зах тев но сти, оми ље ног 
про фе со ра, чи ја је пре да ва ња нај ра ди је слу шао, по чев од увод ног, на ко ме 
је при су ство вао на Фи ло зоф ском фа кул те ту, ка да је чуо од про фе со ра Ми-
тро ви ћа, да: „Исто ри чар не мо ра ну жно би ти и фах-иди от”.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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Ма ги стар ске и док тор ске сту ди је

Про фе сор ка Хе лен Гли ка зи Ар вај лер

Се ми нар ви зан тиј ске исто ри је и ци-
ви ли за ци је, нај ста ри је Ка те дре за исто ри ју 
Ви зан ти је, осни вач 1899, Шарл Дил (Char-
les Di ehl, 1859–1944), на Сор бо ни (Ка те дра 
Уни вер зи те та у Мин хе ну (осно ва на 1892), 
Кар ла Крум ба хе ра (Karl Krum bac her, 1958–
1909),12 ба ви се ви ше фи ло ло ги јом не го исто-
ри јом. Јед на од пр вих у све ту је Ка те дра 
ко ју је про фе сор Дра гу тин Ана ста си је вић 
(1877–1950) осно вао на Бе о град ском уни-
вер зи те ту 1906. го ди не.13 

Бо јо вић уско ро ме ња мен то ра и пре-
ла зи на Уни вер зи тет Па риз I Сор бо на-

12 Ch. Di ehl. „Karl Krum bac her”, Jo ur nal des sa vants. 8e année, janv. 1910, 37–39.
13 По ста вље ње др Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа за до цен та Бе о град ског уни вер-

зи те та 1906, сма тра се да ту мом осни ва ња пр ве Ка те дре за ви зан то ло ги ју у Ср би ји, 
као тре ће Ка те дре за ви зан то ло ги ју ко ја је осно ва на у све ту, ка ко је по ред оста лог 
пре да ва ла Хе лен Ар вај лер на свом се ми на ру на Сор бо ни.

Ментори
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-Пан те он, код ше фа Ка те дре ви зан то ло ги је Хе лен Ар вај лер. Она је би ла 
пр ва же на рек тор Уни вер зи те та Па риз I Пан те он Сор бо на (1976–1981), по том 
рек тор Па ри ске ака де ми је и кан це лар Па ри ских уни вер зи те та (1982–1989).14 
По ре клом Гр ки ња из Смир не (Из мир), са де во јач ким пре зи ме ном Гли ка зи 
(Glykat zi), Хе ле на Ар вај лер (Ελένη Γλύκατζη) је на сле ди ла по ме ну ту ка те-
дру од зна ме ни тог фран цу ског ви зан то ло га По ла Ле мер ла, са вре ме ни ка 
нај у глед ни јег ви зан то ло га Ге ор ги ја Остро гор ског. Ра до је при ма ла по вре-
ме но го сту ју ће срп ске ви зан то ло ге, у пр вом ре ду Љу бо ми ра Мак си мо ви ћа, 
али и Ива на Ђу ри ћа, ко га је јед ном при ли ком пред ста ви ла сту ден ти ма 
као: „Нај леп шег ви зан то ло га на све ту”, што је био њен на чин оп хо ђе ња, 
ко ји та да ни је на и шао на нај бо љи при јем код Ђу ри ћа. 

На Се ми нар код про фе сор ке Ар вај лер, Бо јо вић с по чет ка до ла зи у 
дру штву Пе треа На сту ре ла, углед ног ви зан то ло га по ре клом из Ру му ни је, 
за ко га је Ар вај лер го во ри ла да ни ко као он у Фран цу ској не зна ви зан тиј-
ски грч ки и ди пло ма ти ку Ви зан ти је. На сту рел је др жао Се ми нар ста ро-
грч ког и ви зан тиј ске ди пло ма ти ке на Грч ком ин сти ту ту на Сор бо ни, био 
је на уч ни са вет ник на CNRS, др жав ном под се кре та ри ја ту ко ји об је ди њу-
је све на уч но и стра жи вач ке ин сти ту те, цен тре и ла бо ра то ри је у Фран цу-
ској. Упо знав ши се у ма на сти ру Све тог Па вла на Све тој Го ри, ле та 1982. 
го ди не, као ста ри ји ко ле га и при ја тељ, На сту рел је Бо јо ви ћу уз Хе лен 
Ар вај лер, био на уч на по др шка и јед на вр ста по моћ ног мен то ра на по чет ку 
пост ди плом ских сту ди ја.

Хе лен Ар вај лер се при хва ти ла мен тор ства за но вог пост ди плом ца, 
по ред оста лог и као ау то ра за па же не сту ди је, По ли тич ка иде о ло ги ја Ви зан
тиј ског цар ства, ко ју је Бо јо вић уско ро пре вео с фран цу ског на срп ски 
је зик и као уред ник еди ци је Ре тро спек ти ве, об ја вио код из да ва ча „Фи лип 
Ви шњић” у Бе о гра ду 1988. го ди не.15 Услов је био јед на вр ста не фор мал ног 
ко мен тор ства, јер Ар вај лер ни је зна ла сло вен ске је зи ке, че га се при хва тио 

14 Hélène Ahr we i ler, Byzan ce et la mer. La ma ri ne de gu er re, la po li ti que et les in sti
tu ti ons ma ri ti mes de Byzan ce aux VI I e–X Ve siè cles [Византија и мо ре. Рат на мор на ри ца, 
по ли ти ка и по мор ске уста но ве Ви зан ти је од VII до XV века] (coll. „ Bi bli othèque byzan-
ti ne. Étu des”, 5), Pa ris, PUF, 1966, p. 502; Id., Étu des sur les struc tu res ad mi ni stra ti ves et 
so ci a les de Byzan ce [Студије о ад ми ни стра тив ним и дру штве ним струк ту ра ма у 
Византији] (re prin ted ar tic les), pre fa ce by Paul Le mer le, Va ri o rum Re prints (Lon don, 
En gland) 1971; Id., Byzan ce: les pays et les ter ri to i res [Византија: зе мља и територије], 
Pres ses Uni ver si ta i res de Fran ce, Pa ris 1976; (With ot hers) Le Con cept d’em pi re [Идеја 
империје], Pres ses Uni ver si ta i res de Fran ce, Pa ris 1980.

15 Elen Ar ve ler, Po li tič ka ide o lo gi ja Vi zan tij skog car stva, pre vod i ured nik edi ci je Re-
tro spek ti ve: B. Bo jo vić, pred go vor: prof. dr Lj. Mak si mo vić, „Fi lip Viš njić”, Beоgrad 1988.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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Жак Фе је, про фе сор ста ро сло вен ског и лин гви сти ке на Уни вер зи те ту 
INAL CO (In sti tut Na ti o nal des Lan gu es et Ci vi li sa ti ons Ori en ta les), у Па ри зу.

У ју ну 1984, Бо јо вић је од бра нио ма ги стар ску ди сер та ци ју: „Жи ти је 
Сте фа на Не ма ње – Све тог Си ме о на Ми ро то чи вог, од Ни ко на Је ру са лим-
ца”, на Уни вер зи те ту Па риз 1 Пан те он Сор бо на, ко ји је мен тор ка Хе лен 
Ар вај лер, оце ни ла нај бо љом оце ном. Тран скрип ци ја ори ги нал ног тек ста, 
из ау то гра фа Ни ко на Је ру са лим ца, Го рич ког збор ни ка из 1441/42. го ди не, 
ра ђе на је на Сло вен ском ин сти ту ту у Па ри зу, уз по моћ ИБМ пи са ће ма-
ши не са ку глом ста ро сло вен ске ћи ри ли це, ка кву је од ака дем ских уста-
но ва имао са мо по ме ну ти ин сти тут, ко ји је осно вао 1919. про фе сор Ер нест 
Де нис,16 уз по др шку кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа и пред сед ни ка 
Че хо сло вач ке, То ма ша Ма са ри ка.

По ред тек ста до та да нео бја вље ног Жи ти ја, као и фран цу ског пре-
во да с ко мен та ри ма, са др жао је и увод ну исто риј ско-фи ло ло шку сту ди ју. 
Увод ну кра ћу сту ди ју и пре вод ко ји су у за вр шној ре дак ци ји ра ђе ни на 
дру гој пи са ћој ИБМ ма ши ни, са ле пе зом, ко ја је има ла ме мо ри ју, по след-
ња ге не ра ци ја пи са ћих ма ши на у вре ме по ја ве пр вих ком пју те ра.

По че так ра да на док тор ској ди сер та ци ји се по ду да ра са ку по ви ном тада 
нај бо љег од пр вих ком пју те ра, чу ве не мар ке Мeкинт ош (engl. Ma cin tosh), 
ко ји је имао мо гућ но сти за оно вре ме нео че ки ва них до ме та, јер се са ње-
го вим ин ту и тив ним и при сту пач ним ин тер феј сом, уз увек до бро до шле 
ино ва ци је, као што је миш и оста ло, на ро чи то за ви зу ал не, гра фич ке и 
тек сто ло шке апли ка ци је, пру жао ши ро ки спек тар мо гућ но сти за дру штве-
не на у ке, фи ло ло ги ју, уз ко ри шће ње ви ше је зи ка у тек сту. Бо јо вић ла ко и 
бр зо опре ма свој ра чу нар ћи ри лич ким фон то ви ма за срп ски (Ла за ри ца) 
и ста ро сло вен ски (Сту де ни ца) је зик, па срп ску ла ти ни цу (DccTi mes), са 
мо гућ но шћу јед но став ног пре ба ци ва ња с јед ног на дру го срп ско пи смо, 
по том за грч ки (Ан ти о хиа), не што ка сни је и за ста ро тур ски (Bosp hor), са 
ди ја кри тич ким зна ци ма, ко јих ни је би ло на мо дер ним пи са ћим ма ши-
на ма, та ко зва не ет нич ке фон то ве ко је су ду го ко ри сти ли ори јен та ли сти-
-тур ко ло зи, сла ви сти, као и не ке на уч не уста но ве и по је дин ци. 

16 Про фе сор на Сор бо ни од 1901, при ја тељ Едвар да Бе не ша и То ма ша Ма са ри ка, 
осни вач 1915. ча со пи са La Na tion tchèque и Le Mon de sla ve, осни вач Ка те дре сла ви-
сти ке Ер нест Де ни као фон да ци је Ре пу бли ке Че хо сло вач ке, на Сор бо ни, 1919. и 1920, 
про фе сор по по зи ву на уни вер зи те ти ма у Пра гу и Бе о гра ду. Од два де се так ње го вих 
књи га, на во ди мо не ке од зна чај ни јих: E. De nis, Huss et les Hus si tes [Хус и Хусити], Le-
ro ux, Pa ris 1878; Id., La fon da tion de l’Em pi re al le mand (1852–1871) [Оснивање Не мач ког 
цар ства (1852–1871], Pa ris 1906; Id., Qui a vo u lu la gu er re ? [Ко је хтео рат?] (са Emi le 
Durk he im), 1914; Id., La Gran de Ser bie [Велика Србија], Pa ris 1915. 

Ментори
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Док то рат

При ли ком кон сул та ци је о упи су док тор ских сту ди ја 1984. го ди не, 
Елен Ар вај лер је пи та ла Бо јо ви ћа, ко ји док то рат же ли да упи ше, а ви дев ши 
ње го ву не до у ми цу, пи та ју ћи га: „Хо ће те ли да стек не те ака дем ска пра ва?”, 
упу ти ла га је да се упи ше на та да уве де ни је дин стве ни док то рат. До тада 
су по сто ја ли на и ме док то рат тре ћег ци клу са, уни вер зи тет ски док то рат, 
као и др жав ни док то рат. Пр ви је био јед на вр ста док то ра та за стран це, 
ко ји ни је да вао знат ни ја пра ва у Фран цу ској, јер већ и сам ње гов на зив 
„тре ћег ци клу са” ука зи вао је на вр сту ма ги стар ског ра да. Због ко ло ни ја 
и оста лог фран ко фон ског све та, као и ве ли ког бро ја стра них сту де на та 
уоп ште, фран цу ски си стем шти тио је сво ју ака дем ску сре ди ну, том вр стом 
се лек ци је у ко јој је стран ци ма би ло те же да се сна ђу. Ка да је Пе тре На-
сту рел бри љант но од бра нио сво ју док тор ску ди сер та ци ју „Све та Го ра и 
Ру мун ске кне же ви не”,17 иа ко је већ имао док то рат из ви зан то ло ги је у Ру-
му ни ји (што у Фран цу ској по пра ви лу ни је има ло ве ћи зна чај), ње гов мен-
тор Пол Ле мер ле, че сти та ју ћи му на ви со ко ква ли тет ном на уч ном раду и 
од бра ни, го то во не хо ти це ре че: „Ово је мо гао би ти др жав ни док то рат”, са 
ко јим се ина че мо гло кан ди до ва ти за ре дов ног про фе со ра Уни вер зи те та.

До шав ши у Рек то рат Па ри ске ака де ми је ко ја об је ди њу је пет на е стак 
уни вер зи те та, пре сти жне ви со ке шко ле и оста ле уста но ве ви со ког и уни-
вер зи тет ског школ ства, на чи јем че лу је та да би ла Хе лен Ар вај лер, про шав-
ши по ред гар диј ске стра же са сред њо ве ков ним хе ле бар да ма у све ча ном 
хо лу Сор бо не, Бо јо вић за ти че свог мен то ра на сед ни ци са рек то ри ма па-
ри ских уни вер зи те та. Иди те у пр ву са лу де сно, на пи ши те ми план ва шег 
ра да и до не си те да пот пи шем. По сле не ла год ног се де ња у са ли, он je тра-
жиo од Ар вај лер вре ме до су тра. План ра да на стао у та квом те сна цу, био 
је ка сни је ис ти цан као је дан од за па же них ква ли те та ди сер та ци је. 

Хе лен Ар вај лер је сти за ла на свој се ми нар на Сор бо ни, као фу ри ја, на 
пли ми адре на ли на, го во ри ла је жу стро и бри љант но, под кон тро лом, како 
је има ла оби чај да ка же, сво јих пост ди пло ма ца и слу ша ла ца, од ко јих је 
оче ки ва ла, не кад их по је ди нач но про зи ва ју ћи, да да ју свој ко мен тар или 
при мед бу, сва ко из сво је обла сти исто ри је хи ља ду го ди шње им пе ри је и 
ње ног ци ви ли за циј ског кру га. 

Ви со ко је оце њи ва ла до при но се срп ске ви зан то ло ги је, уз при мед бу 
да је ште та што се ви зан тиј ски из во ри за исто ри ју на ро да Ју го сла ви је, об ја-
вљу ју са мо на срп ском је зи ку. По ред ди пло ма тич ких, фи ло ло шких и дру гих 
ви со ко струч них са др жа ја, уче сни ци су има ли при ли ку да чу ју и анег до те 

17 P. Na stu rel, Le Mont At hos et les Ro u ma ins [Света Го ра и Румуни], Ro ma 1986.
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из др жав ног вр ха Фран цу ске, Ар вај лер је на и ме би ла бли ска с Да ни е лом, 
су пру гом пред сед ни ка Ми те ра на, ко ја је жи во уче ство ва ла у по ли тич ком 
и јав ном жи во ту. На кон одр жа ва ња ме ђу на род них на уч них ску по ва, уче-
сни ци Се ми на ра су до би ја ли на чи та ње ре фе ра те, да би се ка сни је из ја-
сни ли о њи хо вој вред но сти за об ја вљи ва ње.

Ка ко на свом се ми на ру, та ко и при ли ком пре да ва ња на Ин сти ту ту 
(Фран цу ска ака де ми ја на у ка), на ме ђу на род ним на уч ним ску по ви ма и у 
ме ди ји ма, Ар вај лер је би ла сво је вр сни не у мор ни ам ба са дор Ви зан ти је.18 
За па же но је би ло ње но пре да ва ње на Ин сти ту ту, ка да је фран цу ским 
ака де ми ци ма го во ри ла о суд би ни Фи ла дел фи је,19 по след њег ви зан тиј ског 
гра да у Ма лој Ази ји, ко ји је тра же ћи по моћ За па да пре ко па пе, до био 
ци нич ни од го вор да је до вољ но да при ђу ка то лич кој ве ри и та да ће је дан 
Ви зан ти нац мо ћи да уби је 1.000 Ту ра ка.

Као уче сник Сим по зи ју ма „Три Ри ма”, ко ји је сва ке три го ди не, на-
из ме нич но у Ри му, Ис тан бу лу и Мо скви, ор га ни зо вао Ори јен тал ни ин-
сти тут из Ри ма, она пред ор га ни за то ре по ста вља пре ли ми нар ни ме тод ски 
ак си ом: „Пр ви Рим је био па ган ски, да ли сте са гла сни?”, на по твр дан 
од го вор, на ста вља: „Дру ги је Кон стан ти но пољ”, сло жи ли су се, „Тре ћи је 
Мо сква, ка жу Ру си, а че твр тог, ка ко до да ју – не ће би ти”, „Сад ми ка жи те 
ко ји је ваш број”, пи та ла је Гр ки ња за те че не уче не је зу и те, ор га ни за то ре 
Сим по си о на.

Ве ли ку иде ју – као за вет ну ми сао грч ког на ро да, илу стро ва ла је опи-
сом др жав не по се те грч ког кра ља Тур ској 50-их го ди на, у чи јој прат њи 
је би ла и она, краљ ни је мо гао да ис по шту је про то кол ко ји је пред ви ђао 
по се ту Све тој Со фи ји, јер би по на род ном пре да њу у том слу ча ју до шло 
до об но ве Ро меј ског цар ства.

Ка ко су од не ких 25 уче сни ка, обич но би ла при сут на нај ви ше два-три 
му шкар ца, ка да би те ле ви зи ја сни ма ла Се ми нар, опо ми ња ла их је да се де 
бли же ка те дри, ка ко не би би ла окру же на пре те жно да ма ма, од ко јих је 
нај ви ше би ло Гр ки ња, углав ном због зна ња грч ког је зи ка. Ме ђу уче сни-
ци ма Се ми на ра би ла је и Све тла на То ме ко вић, исто ри чар ка умет но сти и 
Ју го сло вен ка, ко ју је Ар вај лер на ро чи то це ни ла, и ко ја је бра ни ла Ср бе, 
та да под уда ром све оп ште ме диј ске кам па ње. Та ко је ко ле ги ни ца, ко ја је 

18 Hélène Ahr we i ler, Le Con cept d’em pi re, Pres ses Uni ver si ta i res de Fran ce, Pa ris 
1980; (Co a ut hor) Ge o grap hi ca Byzan ti na, Sor bon ne, Pa ris 1981; (Ed., with An ge li ki E. La i ou) 
Stu di es on the In ter nal Di a spo ra of the Byzan ti ne Em pi re, Dum bar ton Oaks Re se arch Li brary 
(Was hing ton, DC), 1998.

19 Hélène Ahr we i ler, Phi la delp hie et au tres étu des [Филаделфија и дру ге студије], 
Sor bon ne, Pa ris 1984.
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ка сни је учи ла срп ски и би ла ра до ви ђе на као гост у Бе о гра ду, др жа ла им-
про ви зо ва ни курс о па не ги ри ци ма Јо ва на Про дро ма, ци ти ра ју ћи ње го ве 
ди ти рам бе про тив „ва си лев со вог ро ба”, Сте фа на Не ма ње, и увек осва-
јач ки рас по ло же них Ср ба, док је Сло вен це узи ма ла као при мер ми ро љу-
би во сти и ци ви ли зо ва но сти у исто ри ји сло вен ског ју га. 

Би ло је то вре ме, ка да су зи до ви Па ри за, као и ме диј ски про стор уоп-
ште, би ли пре за си ће ни мон ти ра ним пла ка ти ма и ба на ли зо ва ним сло га ни-
ма про тив бал кан ског ка са пи на и срп ског агре со ра. Ка да су чак и науч ни-
ци од ре но меа, нео п те ре ће ни по ли тич ким опре де ље њи ма, Си ма Ћир ко вић, 
као и Ан дреј Ми тро вић не за слу же но про зи ва ни у фран цу ским ме ди ји ма.

То ком ем бар га, све ко ли ка раз ме на је би ла об у ста вље на, чак и из ме ђу 
ака дем ских и на уч них уста но ва. Та ко је из ме ђу Ви зан то ло шког ин сти ту та 
и би бли о те ке на Ко леж де Фран су и ње го вог парт не ра из Бе о гра да, раз ме-
ну при по ма гао док то рант из ин кри ми ни са не сре ди не, у пр вом ре ду но-
се ћи де се ти не пу бли ка ци ја на ре ла ци ји Бе о град –Па риз. Жил бер Да грон, 
шеф Ка те дре ви зан то ло ги је на Ко леж де Фран су, ра до је до че ки вао те пу-
бли ка ци је из Бе о гра да, да би јед ном, уз ка фу, по ме нуо ка ко ипак по сто је 
раз ли ке из ме ђу бе о град ских ко ле га: „Ни су сви ли ше ни на ци о на ли зма”, 
„За то ме сто фран цу ске тра ди ци о нал не раз ме не са Бе о гра дом, све ви ше са-
рад њу са Бе о гра дом пре у зи ма ју Нем ци, ко ји ни су та ко се лек тив ни”, од-
го во рио му је, по лу ша љи во док то рант про фе сор ке Хе лен Ар вај лер. Да грон 
је ина че у мла до сти имао ди пло мат ску ка ри је ру у СССР-у,20при ча ло се да 
је пре нео ру ко пис Гу ла га на За пад у ди пло мат ској по шти, чак и да му је 
КГБ на ме стио са о бра ћај ку, од ко је је остао хром (чи ње ни ца је да је хо дао 
уз по моћ шта па), чи ме се мо жда мо гла ту ма чи ти ње го ва кон фор ми стич ка 
ми ли тант ност.

Се ми нар про фе со ра Жил бе ра Да гро на (1932–2015) на Ко леж де Фран-
су, пру жао је ина че је дан од нај бо љих до ме та ви зан то ло шки сту ди ја,21 као 
сво је вр сна ре ха би ли та ци ја ви зан тиј ске исто ри је и ци ви ли за ци је, као прав-

20 Као ата ше за кул ту ру Ам ба са де Фран цу ске у Мо скви (1962–1964), F. Déroc he, 
„Hom ma ge à Gil bert Da gron (1932–2015)”, Let tre de Col lège de Fran ce № 41 (2015–2016), 
65–66.

21 G. Da gron, Na is san ce d’une ca pi ta le. Con stan ti no ple et ses in sti tu ti ons de 330 à 
451 [Рађање пре сто ни це. Ца ри град и ње го ве уста но ве од 330 до 451] (Bi bli othèque 
byzan ti ne), Pa ris, Pres ses uni ver si ta i res de Fran ce, 1974, 578 p.; Id., ed., avec P. Le mer le et 
S. Ćir ko vić, Ar chi ves de l’At hos. To me II: Ac tes de sa int Pantéléèmôn [Повеље Све тог Пан-
телејмона], Pa ris, 1982, 238 p.; Id., Em pe re ur et prêtre. Étu de sur le „césa ro pa pi sme” byzan tin 
[Цар и све ште ник. Сту ди ја о ви зан тиј ском „це за ро па пи зму”], Pa ris, Gal li mard, 1996, 
435 p.; Id., Idées byzan ti nes [Идеје у Византији], 2 to mes, Pa ris, Cen tre d’hi sto i re et ci vi-
li  sa tion de Byzan ce du Col lège de Fran ce, 2012.
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не др жа ве и рим ске при ме ре но сти ње них ин сти ту ци ја, до след не по де ле 
вла сти, у пр вом ре ду из ме ђу ца ра и па три јар ха, Цр кве и др жа ве, на сле ђа 
пред став нич ког си сте ма Ри ма пре ко уста но ве Цар ског са ве та као ре лик та 
ста ро рим ског Се на та.

Про фе сор др Жак Фе је

Лин гви ста, ком па ра ти ста ин до е вроп ских и бал кан ских је зи ка, спе-
ци ја ли зо ван за сло вен ске је зи ке, про фе сор ста ро сло вен ског на INAL CO, 
про фе сор Жак Фе је,22 био је од ре ђен од Хе лен Ар вај лер као су пер ре ви зор 
ста ро сло вен ског за док тор ску ди сер та ци ју о Сте фа ну Не ма њи и срп ској 
вла дар ској иде о ло ги ји сред њег ве ка. Био је члан ко ми си је за од бра ну док-
тор ске ди сер та ци је кан ди да та Бо јо ви ћа, ка сни је и члан ко ми си је за од-
бра ну ње го ве ха би ли та ци је.

Осим раз ли чи тих се ми на ра, би бли о те ка, на уч них ску по ва и кон фе-
рен ци ја, рад на док тор ској ди сер та ци ји је под ра зу ме вао и те рен ска ис тра-
жи ва ња, у ар хи ви ма све то гор ских ма на сти ра, у пр вом ре ду Ар хи ву ма на-
сти ра Хи лан да ра, уз све срд ну по моћ хи лан дар ских мо на ха, по себ но оца 
Ми тро фа на, још ви ше ар хи ва ра оца Хри зо сто ма. Пра вље ње ис пи са из 
арен ги вла дар ских хри со ву ља, њи хо во ми кро фил мо ва ње, фо то гра фи са ње 
и уно ше ње ци та та у док тор ску ди сер та ци ју, би ли су са став ни део по сла 
то ком ви ше го ди шњих те рен ских ис тра жи ва ња.

Др Пе тре На сту рел (1923–2012)

Ви зан то лог, хе ле ни ста, спе ци ја ли ста за фи ло ло ги ју и па ле о гра фи ју 
ви зан тиј ске ди пло ма ти ке, при знат од нај у ти цај ни јих ака дем ских ау то ри-
те та, го то во не у по ре ди ви еру ди та за исто ри ју Ју го и сточ не Евро пе, у пр вом 
ре ду за ру мун ске зе мље, као и за исто риј ску ба шти ну Све те Го ре, био је 
по себ но це ње ни са рад ник нај по зва ни јих ви зан то ло га на Сор бо ни и у 

22 J. Fe u il let, Les catégo ri es ver ba les dans les lan gu es in doeu ro pe en nes [Глаголске 
ка те го ри је у ин до е вроп ским језицима] (1979); Id., Lin gu i sti que com parée des lan gu es 
bal ka ni qu es [Упоредна лин гви сти ка бал кан ских језика], In sti tut d’étu des sla ves (2011); 
In tro duc tion a la typo lo gie lin gu i sti que [Увод у лин гви стич ку типологију] (Ho noré Cham-
 pion, 2006); Gram ma i re hi sto ri que du bul ga re [Историјска гра ма ти ка бугарског] (In sti tut 
d’Étu des Sla ves, 1999); Gram ma i re synchro ni que du bul ga re [Синхронизована гра ма ти ка 
бугарског] (In sti tut d’Étu des Sla ves, 1996); In tro duc tion à l’a nalyse  morp hosynta xi que [Увод 
у мор фо син так сич ну анализу] (Puf, 1988); La lin gu i sti que bal ka ni que [Балканска лин-
гвистика] (1986).
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CNRS, оми ље ни пре да вач број них сту де на та, слу ша ла ца и са рад ни ка. За то 
ов де по ми ње мо са мо нај ва жни је де ло ве ака дем ске и на уч не са рад ње с 
Бо јо ви ћем.

Не у мор ни ис тра жи вач ар хи ва, му зе ја и би бли о те ка, по себ но Све те 
Го ре, на тра гу грч ких, сло вен ских, ру мун ских, из во ра за исто ри ју Ви занти-
је и Ју го и сточ не Евро пе, био је ра ди ли ца Сор бо не и CNRS за ви зан тиј ску 
ди пло ма ти ку и исто ри о гра фи ју.

Ле та 1982, ме се ца ју ла, у го сто прим ни ци све то гор ског ма на сти ра 
Све тог Па вла, до ла зи до пр вог су сре та Пе треа На сту ре ла23 и Бо јо ви ћа. 
На и ме, на слу жбе ном пу ту с на уч но и стра жи вач ким ци љем за CNRS, На-
сту рел је имао не ма ли тех нич ки про блем. Тре ба ло је да фо то гра фи ше 
сред њо ве ков не да ров не по ве ље де спо та и дру гих Бран ко ви ћа, кти то ра 
тог ве ли ког све то гор ског ма на сти ра у XIV ве ку, ко је су га мо на си удо сто-
ји ли да му по ка жу, што се ина че де ша ва са свим не ре дов но. Ме ђу тим, 
ис по ста ви ло се, да ни је био у ста њу да ак ти ви ра фо то а па рат ко ји му је 
по ве ри ла CNRS ла бо ра то ри ја, још ма ње да се слу жи њи ме. Та ко уз не ми рен, 
а не мо гав ши при том се би да до пу сти не у спех у по ве ре ној му ми си ји, 
по го то во, јер су сним ци би ли на ме ње ни Рек то ру Сор бо не, ви зан то ло гу 
Жа ку Бон пе ру, ко ме је до њих би ло по себ но ста ло, до био је нео че ки ва ну 
по моћ. Има ју ћи ква ли те тан фо то а па рат, Бо јо вић је на чи нио нај бо ље 
сним ке, у усло ви ма свој стве ним без вре мен ској ру стич но сти све то гор ских 
ма на сти ра.

Збли же ни тим ис ку ше њи ма, фи зич ке и тех нич ке, на уч не и људ ске 
при ро де, от по че ло је ду го го ди шње при ја тељ ство и са рад ња на ду же ста зе.

Жак Бон пер је до био раз ви је не сним ке и фо то гра фи је у Па ри зу, на 
че му је ср дач но за хва љи вао због њи хо вог ква ли те та, чи ме је Пе тре На-
сту рел био уто ли ко пре за до во љан. 

Сле ди упо зна ње с при ја те љи ма и ко ле га ма, у пр вом ре ду с Ни ко а ром 
Бел ди ћа ну, јед ним од нај и стак ну ти јих тур ко ло га на Сор бо ни и у CNRS, 
сла ви стом Еми лом Тур де а ну ом, ви зан то ло гом Ди ми тру На ста се ом, као 
и мно гим дру гим ру мун ским на уч ни ци ма из Фран цу ске, Грч ке и Ру му ни-
је, као што је био по зна ти ет но лог Пол Стал, про фе сор на EHESS, ка сни-
је и ди рек тор Ин сти ту та за Ју го и сточ ну Евро пу у Бу ку ре шту, вре ме ном 
и дру ги ма. Са Бо јо ви ће ве стра не, На сту рел је упо знао не ке од ње го вих 
ко ле га и са рад ни ка, ка сни је и сту де на та, као што је Дан Ио ан Му ре шан, 

23 Préfa ce [Предговор]. – [Oбјављено у]: Pe tre S. Na stu rel, Etu des d’hi sto i re byzan
ti ne et postbyzan ti ne [Студије ви зан тиј ске и пост ви зан тиј ске историје], E. C. An toc he, 
Li dia Co to va nu, I.–A. Tu do rie, Académie Ro u ma i ne, In sti tut d’étu des Sud-Est Eu ropéen-
nes, Bra i la 2019, pp. 11–16.
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са да до цент на Уни вер зи те ту у Рен су, са ко јим је одр жа вао при сну са рад њу 
и при ја тељ ство, сма тра ју ћи га као јед ног од сво јих нај бо љих уче ни ка и 
на ста вља ча, го то во као ду хов но че до и по син ка.

Зна ње и ис ку ство сте че но у са рад њи и при ја тељ ству с Пе тре ом На-
сту ре лом, би ли су нео бич но ко ри сни за да љи на уч но и стра жи вач ки рад, 
по себ но за те мат ско опре де ље ње. Нај пре је то би ла са рад ња с Ни ко а ром 
Бел ди ћа ну. Струч њак за за ко но дав ство Су леј ма на Ве ли чан стве ног (Ка ну
ни = За ко но да вац, ка ко га ина че зо ву Тур ци), Бел ди ћа ну се ин те ре со вао 
за фер ма не осман лиј ских сул та на из Др жав ног ар хи ва у Ду бров ни ку. На 
пи та ње о чи та њу и пре во ђе њу те ди пло ма тич ке гра ђе, по ка за ло се да је 
то мо гу ће ра ди ти углав ном без реч ни ка, би ли су пи са ни ста ро срп ским 
је зи ком и пи смом. Та ко је по ста ло ја сни је за што Емил Тур де а ну, ау тор 
зна ме ни те Ста ро бу гар ске књи жев но сти у ру мун ским зе мља ма,24 је дан од 
нај бо љих ру мун ских сла ви ста, ни је био у ста њу да их пре во ди, као што је 
пре во дио ста ро бу гар ске и ста ро срп ске књи жев не тек сто ве сред њег ве ка.25 
Уско ро је по че ло об ја вљи ва ње осман лиј ских сул тан ских по ве ља и пи са ма 
у Tur ci ca (Тур ци ка), по сле про у ча ва ња и ми кро фил мо ва ња у Др жав ном 
ар хи ву у Ду бров ни ку, под ру ко во ђе њем Ни ко а ре Бел ди ћа ну, уз пом но и 
са ве сно пра ће ње Си ме Ћир ко ви ћа, као и уз ме то до ло шку и стил ску лек-
ту ру Пе треа На сту ре ла.

Емил Тур де а ну је са сво је стра не про ве ра вао кри тич ко из да ње и фран-
цу ски пре вод Жи ти ја Си ме о на Не ма ње Ни ко на Је ру са лим ца, ком пи ла ци-
је Сте фа на Пр во вен ча ног и мо на ха Те о до си ја, ау то граф из 1441, ре ди го-
ва ног на срп ско сло вен ском је зи ку.

Пе тре На сту рел је да вао свој до при нос спе ци ја ли за ци ји, нај ви ше у 
па ле о гра фи ји и фи ло ло ги ји ви зан тиј ске ди пло ма ти ке, а за ко га је ње гов 
мен тор за ма ги стар ски и док тор ску ди сер та ци ју, Хе лен Ар вај лер, го во ри ла 
на Се ми на ру, да му не ма рав ног у Фран цу ској. Осим по ме ну тог Се ми на-
ра, Бо јо вић је по ха ђао и пре да ва ња Пе треа На сту ре ла на Ин сти ту ту за 
ста ро грч ки, на Сор бо ни, по ред Се ми на ра Жил бе ра Да гро на на Ко леж де 
Фран су и Се ми нар Ан дре Ги јуа на EHESS.

24 E. Tur de a nu, La littéra tu re bul ga re du XI Ve siè cle et sa dif fu sion dans les pays ro
u ma ins [Бугарска књи жев ност XIV ве ка и ње на ди фу зи ја у ру мун ским земљама], 
Im pri me rie na ti o na le, Pa ris 1947.

25 E. Tur de a nu, L’œuvre in con nue de Ge or ges Bran ko vić [Непознато де ло Ђор ђа 
Бранковића], Pa ris 1939; Id., Grégo i re Cam blak: fa ux ar gu ments d’une bi o grap hie [Гри го-
рије Цам блак: ла жни ар гу мен ти јед не биографије], Pa ris 1946; Id., La Pa la ea byzan ti ne 
chez les Sla ves du Sud et chez les Ro u ma ins [Византијска Па леа код Ју жних Сло ве на и 
код Румуна], CNRS, Pa ris 1964.
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По сле од бра не док тор ске ди сер та ци је под ру ко вод ством Хе лен Ар вај-
лер, сле де ћи њен са вет био је да ди сер та ци ју об ја ви што пре, да не би до шло 
до нео вла шће ног „пре у зи ма ња”, а про фе сор На сту рел, пре по ру чу је Бо јо-
ви ће ву док тор ску ди сер та ци ју из да ва чу свог док то ра та,26 Ро бер ту Таф ту, 
углед ном ли тур ги сти, ди рек то ру Ори јен тал ног ин сти ту та у Ва ти ка ну, 
глав ном уред ни ку пре сти жне еди ци је Ori en ta lia Chri sti a na Ana lec ta, ви со ко 
од го вор ном у ре ду је зу и та, ина че по том ку аме рич ког пред сед ни ка Таф та. 
Упо знат с нај бо љим оце на ма и при је мом у ака дем ским кру го ви ма док тор-
ске ди сер та ци је Пе треа На сту ре ла, ко ју је по себ но хва лио и ње гов мен тор 
Пол Ле мерл, еми нент ни на уч ник из Ва ти ка на, ра до је при хва тио об ја вљи-
ва ње Бо јо ви ће ве док тор ске ди сер та ци је у ин те грал ном об ли ку. При пре ма 
за штам пу је по тра ја ла, у пр вом ре ду због ње ног оби ма, по др шка Пе треа 
На сту ре ла би ла је дра го це на, за хва љу ју ћи ње го вом зна њу фран цу ског ма-
тер њег је зи ка, бу ду ћи да му је мај ка Фран цу ски ња.

У то вре ме об ја вљен је и при каз не пре ва зи ђе не сту ди је Пе треа На-
сту ре ла, Les Pays ro u ma ins et le MontAt hos, у го ди шња ку Бал ка но ло шког 
ин сти ту та СА НУ, Bal ca ni ca. То ком уче ста лих по се та ар хи ви ма све то гор-
ских ма на сти ра, по себ но Ар хи ву ма на сти ра Хи лан да ра, утвр ђе но је да 
Пе тре На сту рел ни је ис цр пео ар хив ски фонд Вла шких и Мол дав ских 
вла дар ских по ве ља. На чи њен је ин вен тар тих по ве ља са ре ге ста ма и ко-
мен та ри ма, при до да тих при ка зу књи ге Пе треа На сту ре ла. Ка сни је, за по-
че то је ми кро фил мо ва ње и ди ги тал но фо то гра фи са ње, слич но као и за 
дру ге по ве ље тог и не ких дру гих ма на сти ра, уз по моћ јед ног од пр вих 
ди ги тал них апа ра та, 2000. го ди не, што је ка сни је по слу жи ло за из да ње 
ру мун ских по ве ља из Ар хи ва ма на сти ра Хи лан да ра.

По сле об ја вљи ва ња ви ше на уч них ра до ва на осно ву про у ча ва ња тих 
по ве ља, од ко јих је дан у са рад њи са Пе тре ом На сту ре лом, дру ги у ње го вом 
збор ни ку, још је дан у Збор ни ку ра до ва у част ака де ми ка Раз ва на Те о до-
ре скуа, при пре мље но је ди пло ма тич ко из да ње, са фран цу ским пре во дом 
вла шко-мол дав ских по ве ља Хи лан да ра. Упр кос од ма клим го ди на ма и на-
ро чи то осла бље ним ви дом, као ис ку сни и при ље жни ис тра жи вач и ди пло-
ма ти чар, из у зет ни фи ло лог и еру ди та, био је од дра го це не по мо ћи. Наро-
чи то, кад је тре ба ло пре во ди ти по ве љу пи са ну на ру мун ском, ћи ри лич ким 
сло ви ма.27 За још јед ну по ве љу те вр сте, ње го ве осла бе ле сна ге, ни су до-

26 P. Na stu rel, Le Mont At hos et les Ro u ma ins: rec her ches sur le urs re la ti ons du mi li eu 
du XI Ve siè cle à 1654 [Света Го ра и Ру му ни: ис тра жи ва ње њи хо вих од но са од сре ди-
не XIV до 1654], Pont. in sti tu tum stu di o rum Ori en ta li um, Ro ma 1986.

27 Прин це зе Не де ље, та да удо ви це кне за Кон стан ти на Шер ба на, B. Bojović, en col-
la bo ra tion avec P. Ş. Năstu rel et alii, Chi lan dar (MontAt hos) et les Pays ro u ma ins (XVe–X VI Ie 
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пу сти ле да се и она пре ве де, иа ко је он то же лео. Пред ус те за њем и од би-
ја њем да се до пу сти ње гов за мор, по ка зи вао је во љу и све жи ну нео бич не 
упор но сти. Сед ми ца ма је тра јао за јед нич ки рад на про со по граф ским и 
то по ним ским ко мен та ри ма. Ума рао се упр кос не са ло мљи вој во љи и мла-
да лач кој ра до зна ло сти, док га је вид по нај ви ше спу та вао. Сто га је тај рад 
зах те вао знат но ви ше вре ме на, са ета па ма од по по ла са та, не кад и ма ње. 
Рад га је при том со ко лио и раз ве дра вао, као еру ди ту увек спрем ног да 
по др жи сво је сту ден те, ко ле ге и при ја те ље, по себ но кад је у пи та њу исто-
ри ја и ди пло ма ти ка ви зан тиј ска, бал кан ска и у пр вом ре ду ру мун ска. Ови 
на по ри би ли су, ко ли ко је по зна то, ме ђу по след њим ње го вим на уч ним 
ак тив но сти ма.

Еру ди та, хе ле ни ста, па ле о граф и фи ло лог без прем ца, не у мор ни рад ник 
у обла сти ди пло ма ти ке и исто ри о гра фи је у ши ро ком спек тру ви зан тиј ске, 
бал ка но ло шке и на ро чи то у обла сти ње го ве нај ве ће стра сти, ру мун ске 
исто ри је, Пе тре је био до стој ни на след ник ње го вог слав ног пре тка, Удри-
ште На сту ре ла,28 пр вог ху ма ни сте и по след њег ве ли ког по бор ни ка срп-
ско сло вен ске пи сме но сти у Вла шкој. Као истин ски по ли хи сто рик, пре ма 
ши ри ни ње го вог ин те ре со ва ња и мул ти ди сци пли нар них ра до ва, у раз-
ме ра ма Ју го и сточ не Евро пе, као и пре ма оби му ње го вог де ла, мо же се 
ре ћи да је при па дао ко ву Ни ко ле Јор ге, с ко јим га је мо гу ће по ре ди ти.

Уз учи те ље и мен то ре при па да ју ће срп ској исто ри о гра фи ји и фи ло логи-
ји, као што су Ди ми три је Бог да но вић, Си ма Ћир ко вић, Ра до ван Са мар џић, 

siè cles). Les ac tes des prin ces mol dova la qu es des Ar chi ves de Chi lan dar. Étu de hi sto ri que et 
phi lo lo gi que [Хиландар и Ру мун ске зе мље (XV–XVII век). По ве ље вла шких и мол дав-
ских вла да ра Хи лан дар ског aрхива. Исто риј ска и фи ло ло шка студија], Pa ris, Éd. De 
Boc card, 2010, 225–227.

28 У Сту де нич кој по ве љи, да ти ра ној 14. мар та 1644, Удри ште На сту рел (1596–
1659), је пот пи сан као тре ћи ло го тет, за јед но са ње го вим зе том, кне зом Ма те јом Ба са-
ра бом, чи ја су пру га Је ле на је та ко ђе би ла по бор ник сло вен ске књи жев но сти срп ске 
ре дак ци је, што из ри чи то на гла ша ва у ен ци кло пе диј ском збор ни ку ко ји при ре ђу је. 
Ма на стир Сту де ни ца, за ду жби на Сте фа на Не ма ње и ме сто ње го вог веч ног по чин ка, 
са Хи лан да ром је нај ва жни ји цен тар ње го вог кул та. An ge li na Vasilić, Ri zni ca Ma na sti
ra Stu de ni ce, Bel gra de 1957, p. 17, 63–64; Vir gil Cândea, Mărtu rii românești pe ste ho ta re 
[Румунски из во ри у стра ним земљама], vol. V, ediție de Io a na Fe o do rov, Bu cu rești , 
Edi  tu ra Me tro po li ta nă, 2014, p. 62, nr. 432; Do cu men ta Ro ma ni ae Hi sto ri ca [Румунска 
исто риј ска документа], Vi o le ta Bar bu, Ghe org he La zar, B. Ta ra Ro ma ne sca (1643–1644) 
[Румунске земље], vol. XXIX, Bu ca rest 2017, № 418, 502–504. Сре ди ном XIX ве ка кнез 
Ми лош Обре но вић ку пио је бо јар ску па ла ту На сту ре ла у Бу ку ре шту, па ла ту са цр квом 
(је ди ну од ка ме на у XVII ве ку у Вла шкој) у Хе ра шти са има њем од 500 ха, на 30 км 
ју жно, као и има ње од 10.000 ха се вер но од Бу ку ре шта, све од На сту ре ла, од чи јег 
гр ба је на свој пре нео бла зон с ла вом и зми јом.
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Љу ба Мак си мо вић и Ан дреј Ми тро вић, фран цу ске, Хе лен Ар вај лер, Ан дре 
Ги ју, Ал бер то Те нен ти, Жил Вајн штајн, Жил бер Да грон, грч ке Ни ко ла ос 
Ико но ми дис, ру мун ске Ни ко а ра Бел ди ћа ну – Пе тре На сту рел пред ста вља 
син те зу нај бо ље вр сте ру мун ске еру ди ци је и фран цу ске ви зан то ло ги је. 

Као при ја тељ и са рад ник, бо га то раз гра на те кул ту ре и ком пе тен ци ја, 
без гра нич них на уч них ин те ре со ва ња, не ма њег раз у ме ва ња за не раз мрси-
ва бал кан ска пи та ња, хри шћан ски ху ма ни ста и па три о та, Пе тре На сту рел 
је у при ја тељ ском дру же њу и са рад њи пру жао је дин стве ну при ви ле ги ју, 
бу ду ћи да је био из у зе тан исто ри чар и еру ди та. Сво јом скром но шћу и дру-
же љу би во шћу, не се бич ном пред у сре тљи во шћу, го спод стве ним и људ ским 
ква ли те ти ма, ис ка зи вао је из у зет не на уч не и ин те лек ту ал не по тен ци ја ле. 
Спа да у оне, све ма ло број ни је, чи ји не ста нак нам вре ме ном ука зу је раз-
ме ре гу бит ка ње го ве људ ске из у зет не вред но сти.

Ње го ви ра до ви на фран цу ском ни су мо гли би ти за о кру же ни са они-
ма об ја вље ним у са рад њи са Ни ко а ром Бел ди ћа ну и Ире ном Бел ди ћа ну-
-Штај нер,29 у не до стат ку до пу ште ња за ко ри шће ње ау тор ских пра ва, од 
стра не на след ни ка. Што је ве ли ки ми нус за на уч ну за јед ни цу, с об зи ром 
на то да ти ра до ви при па да ју нај бо љи ма, ко је су об ја ви ли ови еми нент ни 
ис тра жи ва чи.

Ра до ви из пе ри о да пре ла за из сред њо ве ков не у но во ве ков ну исто-
ри ју (XV–XVI ве ка), ка да су мол до-вла шки вла да ри би ли слу жбе но овла-
шће ни по кро ви те љи Све те Го ре, као и пра во слав них цр ка ва у вре ме осман-
лиј ске до ми на ци је. Њи хов вла дар ски евер ге ти зам био је де лом мо ти ви сан 

29 „Les égli ses byzan ti nes et la si tu a tion éco no mi que de Dra ma, Se rrès et Zic hna aux 
XI Ve et XVe siè cles” [Византијске цр кве и еко ном ско ста ње Дра ме, Се ра и Жич не у 
XIV и XV веку], JÖB, 27, 1978, pp. 269–285; „La Thes sa lie en tre 1454/55 et 1506” [Тесалија 
из ме ђу 1454/55 и 1506], Byzan tion, LI II, № 1 1983, pp. 104–156; „Bayezid Ier et la ca pi tu-
la tion des mo i nes des Météores” [Бајазит I и по вла сти це мо на ха Метеора], in Ze itschrift 
der De utschen Morgenländischen Ge sellschaft, Supplément VI (XXII De utscher Ori en ta
li sten tag...), Stut tgart, 1985, pp. 151–152; „Le mo nastère de la The osképa stos à la lu miè re 
d’un re cen se ment ot to man de Trébi zon de” [Манастир Те о ске па стос у све тлу осман лиј-
ског по пи са Трапез унта], Byzan tion, LV, № 1 1985, pp. 269–331; „Les re cen  se ments ot to-
mans ef fec tués en 1477, 1519 et 1533 dans la pro vin ce de Zvor nik et d’Herzégo vi ne” 
[Османлијски по пи си из 1477, 1519. и 1533. у про вин ци ја ма Звор ни ка и Херцеговини], 
Tur ci ca, XX, 1988, pp. 159–171; „Bi ens du mo nastère Sa in te-Sop hie de Tré bi zon de dans 
plu si e urs ban dons du pays à la char niè re de la con qu ê te” (1461) [Добра ма на сти ра Све те 
Со фи је у Тра пе зун ту у вре ме осва ја ња (1461)], Byzan tion, LX, 1990, pp. 25–89; „Dro its 
sur la ter re de la bo ur dans les Bal kans et en Ana to lie à l’épo que ot to ma ne (XI Ve –XVIe siè cles)” 
[Права на зи рат ну зе мљу на Бал ка ну и у Ана до ли ји у осман лиј ско до ба (XIV –XVI век)], 
SOF, L, 1991, pp. 61–118. 

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије



33

са крал ним и иде о ло шким кти тор ским ле ги ти ми те том, уз по др шку нај ве-
ћих ма на сти ра Све те Го ре, по зи ва ју ћи се на „не ка да шње све те за ду жби-
на ре”, ви зан тиј ске им пе ра то ре, бу гар ске ца ре ве, срп ске вла да ре, кра ље ве, 
ца ре ве и де спо те, од но си се у пр вом ре ду на „Си ме о на Не ма њу и ар хи е пи-
ско па Са ву, све те осни ва че ве ли ке Атон ске Ла вре Хи лан да ра”, фор му ла-
ци ја ко ја се по на вља у све то гор ским по ве ља ма ру мун ских вла да ра, ко је 
је Пе тре На сту рел ме ђу пр ви ма из у ча вао и пр ви са њи ма упо знао ме ђу-
на род ну на уч ну јав ност.

Исто ри чар и фи ло лог еклек тич не еру ди ци је, Пе тре На сту рел је био 
на уч ник нај бо љег фор ма та. Ни је се по во дио за ефе ме ри сом сво јих са вре-
ме ни ка и мо да ма бур них вре ме на у ко ји ма је жи вео и ства рао. Са ан га-
жо ва ном лу цид но шћу, уче ство вао је у про бле ма ти ци пре лом них ди ле ма 
сво га вре ме на, као ху ма ни ста, сло бод ни ак тер и на гла ше ни по бор ник 
де мо кра ти је, пра во слав ни хри шћа нин и ру мун ски па три о та, али и као 
Фран цуз. По нај ви ше као при пад ник нео бич но от пор не ци ви ли за ци је, 
је дин стве но ви тал не у одр жа ва њу сво јих искон ских вред но сти и кон ти-
ну и те ту сво јих кон цеп ту ал них упо ри шта, древ них об ред них на сле ђа, 
под јед на ко ди фе рен ци ра них, ко ли ко и ком пле мен тар них кул ту ра, људ ски 
при сних и по мир љи вих, ко ли ко и тај но ви тих и ми стич них, за јед нич ког 
ду хов ног на сле ђа и кул тур не ба шти не, са же тим у Ви зан ти ји по сле Ви зан
ти је, Ни ко ле Јор ге, Бал ка на и Ју го и сточ не Евро пе, нај са же ти јег из ра же-
ног име ном Ру му ни је.

Де ло Пе тре На сту ре ла је на уч ног ра спо на го то во ен ци кло пе диј ског, 
на из глед не ви дљи ве ко ли ко и све при сут не син те зе, европ ске ба шти не на 
тро ме ђи ци ви ли за ци ја, чи ји ду хов ни и кул тур ни ре сур си су за лог уни вер-
зал них вред но сти.

Про фе сор др Ни ко а ра Бел ди ћа ну (1920–1994)

Углед ни ори јен та ли ста, тур ко лог или ка ко је он сам на гла ша вао осма-
но лог, фи ло лог, ди пло ма ти чар и па ле о граф, на уч ни са вет ник у CNRS и 
про фе сор на Сор бо ни, Ни ко а ра Бел ди ћа ну, об ја вио је у два то ма сво ју 
док тор ску ди сер та ци ју: Ак ти пр вих сул та на чу ва ни у На ци о нал ној би бли
о те ци у Па ри зу. За ко ни о руд ни ци ма: 1390–1512.30 Зна ме ни та сту ди ја у 

30 N. Bel di ce a nu, Les ac tes des pre mi ers sul tans con servés dans les ma nu scrits turcs 
de la Bi bli othèque na ti o na le à Pa ris. 1, Ac tes de Meh med II et de Bayezid II du ms. Fonds 
turc an cien 39 [Повеље пр вих сул та на из тур ских ру ко пи са На ци о нал не би бли о те ке 
у Па ри зу. 1 По ве ље Мех ме да II и Ба ја зи та II из Ста ро тур ског фон да 39] / [éd.] par 
Nicoră Bel di ce a nu / Pa ris: Mo u ton 1960; Les ac tes des pre mi ers sul tans con servés dans les 
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ко јој је до ка зао да је зна ча јан део тог за ко но дав ства пре у зет из За ко на о 
руд ни ци ма Де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа. Нај зна ме ни ти ји од свих сул та на, 
ко га су на За па ду на зва ли Ве ли чан стве ним, док га Тур ци на зи ва ју Ка ну ни 
– За ко но дав цем,31 мо рао је да због осва јач ких по хо да раз ви ја ру дар ску 
ин ду стри ју, у пр вом ре ду пле ме ни тих ме та ла, де ло руд ни ка и ру да ра, 
ко је је на сле дио од срп ског сред њо ве ков ног ру дар ства, оту да и пре у зи ма ње 
за ко но дав ства у за рат ну при вре ду нео п ход ног ко ва ња злат ног и сре бр ног 
нов ца, као из нај ве ћег у то вре ме руд ни ка зла та, Си де ро кап си ја, са да шња 
Ста ги ра на по лу о стр ву Хал ки ди ки, ко ју су та да ру да ри до ве де ни из Но вог 
Бр да на зва ли Из вор, као што све до чи пр ви на уч ник и пу то пи сац ко ји је 
1541. опи сао тај део Бал ка на, Пјер Бе лон.32

Као при ја тељ и ко ле га, зе мљак Пе треа На сту ре ла, упо знао је Бел ди-
ћа ну с Бо јо ви ћем да би га упу тио на об ја вљи ва ње сул тан ских фер ма на 
из Др жав ног ар хи ва у Ду бров ни ку, ко је је Пор та из да ва ла на срп ском 
је зи ку. Ћи ро Тру хел ка, осни вач и ди рек тор Зе маљ ског му зе ја у Са ра је ву, 
као чи нов ник Ау стро-Угар ске, је дан од пр вих ко ји су об ја ви ли те фер ма-
не, од го во ран је за ми сти фи ка ци ју ћи рил ског пи сма тих фер ма на, ко је је 
он про гла сио за „бо сан чи цу”, иа ко се са мо по јед ном сло ву раз ли ку је од 
пи сма срп ске двор ске кан це ла ри је још од вре ме на кра ља Ми лу ти на.

Та ко до ла зи до ра да на об ја вљи ва њу тих фер ма на, у во де ћем тур ко-
ло шком го ди шња ку Tur ci ca. Пр ви рад са 20 у пре во ду об ја вље них фер ма-

ma nu scrits turcs de la Bi bli othèque na ti o na le à Pa ris. 2, Rè gle ments mi ni ers: 1390–1512 
[Повеље пр вих сул та на из тур ских ру ко пи са На ци о нал не би бли о те ке у Па ри зу. 2. 
Ру дар ски за ко ни 1390–1512] / [éd.] par Nicoară Bel di ce a nu / Pa ris: Mo u ton & Co, 1964; 
Id., Co de de lo is co u tu miè res de Meh med II [Законик оби чај ног пра ва Мех ме да II]: Kitābi 
qavānīni örfiyei Osmānī / Wi es ba den: Har ras so witz, 1967.

31 N. Bel di ce a nu, Un rè gle ment mi ni er ot to man du rè gne de Süleyman le Légi sla te ur 
[Османлијски Ру дар ски за ко ник из вре ме на Су леј ма на Законодавца] (avec Irè ne 
Bel di ce a nu-Ste in he rr), München: R. Ol den bo urg, 1962; Id., Con tri bu tion à l’étu de des mi nes 
d’ar gent de Ser bie, de Bo snie et de Macédo i ne au XVe siè cle, d’après des ac tes ot to mans 
inédits [Прилог про у ча ва њу руд ни ка сре бра Ср би је, Бо сне и Ма ке до ни је из XV века], 
1963; Id., Ac tes de Su leyma n le Légi sla te ur con cer nant les mi nes Sre br ni ca et Sa se [Повеље 
Су леј ма на За ко но дав ца за руд ни ке Сре бр ни цу и Сасе], München: R. Ol den burg, 1967.

32 Les Ob ser va ti ons de plu si e urs sin gu la ri tez et cho ses mémo ra bles tro uvées en Grè ce, 
Asie, Judée, Égypte, Ara bie et au tres pays estran ges, rédigées en tro is li vres, par Pi er re Be lon 
[Запажања по је ди но сти и из у зет но сти на ђе них у Грч кој, Ази ји, Ју де ји, Егип ту, Ара-
би ји и дру гим стра ним зе мља ма, на пи са ним у три књи ге, од стра не Пје ра Белона], ... 
Re ve uz de no u ve au & aug men tez de fi gu res, in. 4°, XXIV, 470 p., fig. Édi tion: Pa ris: H. de 
Mar nef et Vve. G. Ca vel lat, 1588. Voyage au Le vant (1553). Les ob ser va ti ons de Pi er re Be lon du 
Mans [Путовање по Ле ван ту (1533). За па жа ња Пје ра Бе ло на из Мана], éd. Ale xan dra 
Mer le, Ma gel la ne, 2001.
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на, ме ђу ко ји ма су нај ста ри ји од по сто је ћих сул тан ских по ве ља, сул та на 
Му ра та из 1430. го ди не, док тур ска ди пло ма ти ка не по зна је фер ма не пре 
сул та на Мех ме да Осва ја ча, об ја вљен у: Tur ci ca на 50 стра ни ца, 1987. го-
ди не. Ком плет овог го ди шња ка, Бо јо вић је на осно ву раз ме не ка сни је 
обез бе дио за би бли о те ку Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ, ко ји је је ди ни 
имао тај ком плет у Ср би ји, све док га на вод но, на уч ни са рад ник Не над 
Фи ли по вић ни је од нео у Са ра је во.

Са рад ња са Ни ко а ром Бел ди ћа ну и ње го вом су пру гом Ири ном, та-
ко ђе ис так ну тим тур ко ло гом и ори јен та ли стом, би ла је зах тев на али и 
про дук тив на, по сле де се так об ја вљи ва ња у Tur ci ca, 130 фер ма на об ја вље-
но у мо но гра фи ји Ду бров ник и Осман лиј ска им пе ри ја, на фран цу ском, у 
Па ри зу 1998. го ди не.

Пи та ње је зи ка тих фер ма на усво је но је под на зи вом ста ро срп ски 
је зик у ме ђу на род ној фи ло ло ги ји и ди пло ма ти ци, упр кос то ме што су 
ју го сло вен ски на уч ни ци, као што је био лин гви ста Па вле Ивић, из бе-
га ва ли да је зик тих фер ма на на зи ва ју дру га чи је не го као срп ско-хр ват-
ски. На кон ис црп ног раз го во ра с Па влом Иви ћем 1986. го ди не, углед ни 
лин гви ста ипак при хва та на зив срп ски уме сто срп ско-хр ват ски је зик, 
док је тер мин ста ро срп ски остао не до ре чен. Упр кос то ме што се зна ме-
ни ти аме рич ки сла ви ста, по ре клом из Укра ји не, Бо рис Ун бен га ун, пи тао: 
„Ка ко је мо гу ће да ју го сло вен ски на уч ни ци не про у ча ва ју је зик из ко јег 
је на стао њи хов књи жев ни је зик”, у ње го вој сту ди ји о пре пи сци ве ли-
ког кне за Мо скве Ва си ли ја III са сул та ном Се ли мом Пр вим на срп ском 
је зи ку.33 

Ка сни је, не мач ки сла ви ста про фе сор Вер нер Лехлфелд (Wer ner Leh feldt) 
са Уни вер зи те та Ге тин ген, об ја вљу је арап ско-пер сиј ски-грч ко-срп ски 
син так сич ки реч ник Мех ме да Осва ја ча, је дан од пр вих реч ни ка уоп ште 
и пр ви реч ник срп ског је зи ка.34 Ова сту ди ја је два је за па же на у Ср би ји 
(упр кос под на сло ву: „Као из вор за исто ри ју срп ског је зи ка”), слич но као 

33 B. O. Un be gaun, „Če ti ri pi sma tur skog sul ta na Se li ma I na srp skom je zi ku”, Xe nia 
Sla vi ca Pa pers Pre sen ted to Goj ko Ru ži čić on the Oc ca sion of his Se ventyfifth Birt hday, 2 
Fe bru ary 1969, So us la di rec tion de R. L. Len cek et B. O. Un be gaun, La Haye – Pa ris 1975, 
221–228.

34 W. Leh feldt (mit Beiträgen von T. Ber ger, Ch. Cor rell, G. S. Hen rich, W. Leh feldt), 
Ei ne Sprac hle hre von der Ho hen Por te. Ein ara bischper sischgri ec hischser bisches 
Gesprächslehrbuch vom Ho fe des Sul tan aus dem 15. Ja hr hun dert als Qu el le für die Geschic hte 
der ser bischen Sprac he [Језички при руч ник Ви со ке пр те. Реч ник син так се арап ско- 
-пер сиј ско-грч ко-срп ски сул та но вог дво ра из XV ве ка као из вор за исто ри ју срп ског 
језика], Sla vi stische For schun gen 57, 1989 Böhlau, Ver lag, Köln, Wi en.
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и Бо јо ви ће ва књи га о Ду бров ни ку, иа ко са др жи и сту ди ју о срп ском је-
зи ку као ди пло мат ском је зи ку Ју го и сточ не Евро пе,35 књи га на фран цу ском 
ко ја је има ла је дан при каз на срп ском, у по ре ђе њу са број ним при ка зи ма 
и освр ти ма на свет ским је зи ци ма.

Вла ди мир Ћо ро вић (1885–1941)

При ли ком бо рав ка у Хи лан да ру, ста рац Ни ка нор, игу ман ма на сти ра 
за тра жио је од Бо јо ви ћа да по ку ша по кре та ње об ја вљи ва ња Исто ри је Срба 
Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа,36 жи вот но де ло јед ног од нај ве ћих срп ских исто ри-
ча ра и по след њег срп ског по ли хи сто ри ка, ка ко га је на звао Ра до ван Са мар-
џић.37 Ста рац Ни ка нор је пам тио Ћо ро ви ћа ко ји је бо ра вио у Хи лан да ру, 
с ра ног про ле ћа 1941, ко ри стио по ве ље ма на стир ског Ар хи ва и за вр ша вао 
Исто ри ју Ср ба. Раз бо лео се том при ли ком од за па ље ња плу ћа и за ма ло 
да ни је умро у ма на сти ру, ка ко се при се ћао ста рац. 

Бо јо вић је нај пре оти шао код Си ме Ћир ко ви ћа, ко ји ни је хтео да при-
хва ти ти ре цен зи ју Исто ри је Ср ба, с обра зло же њем да је она за ста ре ла, а 
на при мед бу да је то је ди на ин те грал на и ау тор ска исто ри ја Ср ба, он је 
уз вра тио да сад ни је вре ме за то.38 Би ло је то у вре ме афе ре око Ме мо ран-

35 Нај но ви је из ове обла сти: B. Bo jo vić, „Com mu na uté spi ri tu el le et lin gu i sti que 
ser bo-ro u ma i ne. So li da rité ort ho do xe, échan ges cul tu rels, con ti nu ité idéolo gi que, évergéti sme 
prin ci er, – de Ce ti nje à Târgo vişte, de Bu ca rest au Mont At hos et Chi lan dar – un par co urs 
trans-ort ho do xe (XVe–X VI Ie siècle)” [Српско-ру мун ско ду хов но и је зич ко за јед ни штво 
у пра во сла вљу, кул тур не раз ме не, иде о ло шки кон ти ну и тет и вла дар ско кти тор ство 
– од Це ти ња до Тр го ви шта, од Бу ку ре шта до Све те Го ре и Хи лан да ра – тран спра во-
слав на кре та ња (XV–XVII век)], in Témoignages ort ho do xes et hi sto ri qu es dans l’espa ce 
ro u mainau x  Ve–X VIe siècles: Mărtu rii Or to do xe și Isto ri ce în Spațiul Ro mâ nesc în se co
le le V–XVI) [Православна и исто риј ска све до чан ства на про сто ри ма ру мун ских зе-
ма ља V–XVI век (на ру мун ском)], Bra sov, Ed. Li bris Edi ti o nal, décembre 2020, пред 
из ла ском из штам пе. 

36 Алек сан дра Ко ста ди но вић Ра чић, Жи вот и на уч но де ло Вла ди ми ра Ћо ро ви
ћа (док тор ска ди сер та ци ја, мен тор Р. Ра дић), Ба ња лу ка 2016.

37 Р. Са мар џић, „Вла ди мир Ћо ро вић, по след њи по ли хи сто рик”, Пи сци срп ске 
исто ри је I, Про све та, Бе о град 1976, 245–253. „[...] Он је оста вио у ру ко пи су то ли ко 
спи са, до брим де лом већ при пре мље них за штам пу, да би са мо то за не ког дру гог 
на уч ни ка зна чи ло до бар жи вот ни би ланс” (Р. Са мар џић, Пи сци..., 246).

38 „Иа ко су по је ди ни ру ко пи си Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа про на ђе ни, они се по сли-
је Дру гог свјет ског ра та ни су мо гли штам па ти” [...] Та ко је 1965, упр кос по зи тив ној 
ре цен зи ји Фра ње Ба ри ши ћа, „Срп ска књи жев на за дру га од би ла да об ја ви Ћо ро ви-
ће ву не до вр ше ну мо но гра фи ју о Све тој Го ри и Хи лан да ру. Та да шњи по ли ти ча ри 
ни су до зво ли ли ни штам па ње Исто ри је срп ског на ро да. Без об зи ра на то што је 
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ду ма СА НУ, Вла ди мир Ћо ро-
вић је сма тран за не при ја те ља 
СКЈ, по ред оста лог, јер је као 
рек тор Бе о град ског уни вер зи-
те та, по звао по ли ци ју да ин-
тер ве ни ше на Уни вер зи те ту, 
у вре ме ве ли ких сту дент ских 
де мон стра ци ја 1939. го ди не 
Бе о гра ду. Ка да је 1971. учи њен 
пр ви по ку шај да се обја ви то 
Ћо ро ви ће во жи вот но де ло, 
ин тер ве ни сао је ЦК Са ве за 
ко му ни ста Ср би је и спре чио 
об ја вљи ва ње, што је био раз-
лог за ака де ми ка Ра до ва на Са-
мар џи ћа да не при хва ти пи са-
ња ре цен зи је.39 Он је то са жа ље њем од био, јер ни је мо гао да као по кре тач 
не у спе лог об ја вљи ва ња, до ђе по но во у не при ли ку као 1971, ка да је из да вач 
Пе тар Пе тро вић (уред ник би бли о те ке На род но де ло), ко ји је по се до вао 50% 
ау тор ских пра ва, на вод но тра гич но скон чао. Би ло то, или не, због за та-
шка не афе ре око Ћо ро ви ће ве књи ге, пре по зна тог као не при ја те ља си сте-
ма, као што је био слу чај и са Сло бо да ном Јо ва но ви ћем, тра у ма око те афе ре 
је би ла до вољ на пре пре ка. Од ка би не та до ка би не та, ни ко од исто ри ча ра 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту ни је хтео да се ла ти овог осе тљи вог про јек та, 

из да вач Ин тер прес из вр шио све нео п ход не при пре ме и био спре ман да кра јем се дам-
де се тих го ди на штам па по ме ну то дје ло, то се, ме ђу тим, ни је до го ди ло, јер је за бра-
ну из ре као Вељ ко Вла хо вић. Слич на си ту а ци ја по но ви ла се де се так го ди на ка сни је 
са јед ном из да вач ком ку ћом у Ри је ци”; Алек сан дра Ко ста ди но вић Ра чић, Жи вот и 
на уч но де ло Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа, 267, 268–269.

39 Ка сни је је об ја вљен ре принт Ћо ро ви ће ве Исто ри је Ју го сла ви је, чи ји је при-
ре ђи вач био Ра до ван Са мар џић (В. Ћо ро вић, Исто ри ја Ју го сла ви је, На род но де ло, 
Бе о град 1933). Но во из да ње об ја вље но је 1989, са кри тич ким освр том Ра до ва на Са-
мар џи ћа, на уч ни апа рат од 16 та ба ка (Б. Ма рин ко вић, Скри ве ни свет Вла ди ми ра 
Ћо ро ви ћа. Ка ус по ста вља њу це ло ви то сти ње го вог на уч ног, књи жев ног и еди ци о ног 
кор пу са из ме ђу ис тра жи ва ња и ре кон струк ци је, СПКД „Про свје та” Би ле ћа –Гац ко 
2006, 613); Алек сан дра Ко ста ди но вић Ра чић, н. д., 265 и да ље; суд би на го то во не са-
гле ди ве, узур пи ра не и зло у по тре бљи ва не на уч не за о став шти не Вла ди ми ра Ћо ро ви-
ћа, ни из да ле ка ни је об у хва ће на ни ти до ре че на у прет ход ним из да њи ма и сту ди ја-
ма; нај о бу хват ни ја је у на ве де ној док тор ској ди сер та ци ји Алек сан дре Ко ста ди но вић 
Ра чић.

Ментори

Вла ди мир Ћо ро вић



38

је дан од ка сни је нај у глед ни јих је уз гред на по ме нуо: „По др шку би мо гао 
на ћи са мо код не ко га ко ме је ста ло до не ка квог срп ства”. 

Све док Бо јо вић ни је оти шао код ди рек то ра Ар хи ва СА НУ, ака де-
ми ка Ва си ли ја Кре сти ћа, ко ји му је без од ла га ња по ка зао ру ко пис, 1.111 
стра ни ца ку ца них пи са ћом ма ши ном на ћи ри ли ци, ре кав ши да ће се 
по бри ну ти за ре цен зен те и ре цен зи ју. Би ли су то, ка ко се ис по ста ви ло 
уско ро, мла ђи про фе сор и до цент Ра де Ми хаљ чић и Ра дош Љу шић.40 

Као уред ник еди ци је Ре тро спек ти ве, код из да ва ча „Фи лип Ви шњић”, 
Бо јо вић је та да пред ло жио ди рек то ру Ја го шу Ђу ре ти ћу да одо бри про јект 
об ја вљи ва ња Исто ри је Ср ба Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа. Ди рек тор је глат ко 
од био: „То је пре ве лик за ло гај за нас”, „ви дим и ја, да је то за вас пре ве лик 
за ло гај”, шта је дру го мо гао би ти ко мен тар уред ни ка Ре тро спек ти ве.

С Не на дом Љу бин ко ви ћем, уну ком Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа, би ло је 
ре чи и о сто ти на ма фо то гра фи ја ко је су би ле пред ви ђе не за илу стро ва ње 
бу ду ће Исто ри је Ср ба, све док ни је би ло ре ше но пи та ње из да ва ча.

Обра тив ши се Љу би ши Ран ко ви ћу, уред ни ку БИГЗ-а, та да нај ве ће 
из да вач ке ку ће у Ју го сла ви ји, убр зо је би ло ре ше но пи та ње из да ва ча. Тра-
жио је са мо да се не где по ме не име стар ца Ни ка но ра, ко ме не би па ло на 
па мет да та ко не што спо ме не, иа ко је као ини ци ја тор био не ка вр ста ку ма 
– пр вог по кре та ча оно га што ће се вре ме ном по ка за ти као нај у спе шни ји 
из да вач ки про је кат Ју го сла ви је и Ср би је.41 Зах тев да се по ме не име стар-
ца Ни ка но ра ни је ис по што ван. Ка да је од ди рек то ра БИГЗ-а тра жио при-
ме рак пр вог из да ња у три то ма, од го вор је био да се за то мо ра пи та ти 
рад нич ки са вет. По се ти лац Хи лан да ра, ко ме је игу ман тра жио да раз би-
је хи бер на ци ју бро зо кра ти је над жи вот ним де лом Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа, 
сте као је свој при ме рак Исто ри је Ср ба на Бо го слов ском фа кул те ту.

Од бра на док тор ске ди сер та ци је

На Уни вер зи те ту Па риз I Сор бо на-Пан те он, оба вље на је од бра на док-
тор ске ди сер та ци је у два то ма и пре ко 600 стра ни ца (17. ма ја 1990): „Ste fan 
Ne ma nja – Sa int Siméon et l’idéolo gie de l’E tat dans les ha gio-bi o grap hi es 
dyna sti qu es du Moyen-Age ser be” [Стефан Не ма ња – Све ти Си ме он и др жав-
на иде о ло ги ја у ди на стич ким ха ги о би о гра фи ја ма срп ског сред њег века], 

40 В. Ћо ро вић, Исто ри ја Ср ба, I–I II, при ре ди ли Р. Ми хаљ чић, Р. Љу шић, БИГЗ, 
Бе о град 1989.

41 В. Ћо ро вић, Исто ри ја срп ског на ро да, I–I II, при ре ди ли Н. Љу бин ко вић, Ире-
на Ар сић, Глас срп ски – Ars Li bri, Ба ња лу ка –Бе о град 1997. Те шко би би ло набро ја ти 
де се ти не из да ња ко је су од та да пу ни ле срп ске књи жа ре и би бли о те ке.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије



39

пред ко ми си јом у са ста ву, мен тор: проф. др Hélène Ahr we i ler, дру ги из ве штај: 
проф. др Jack Fe u il let (Univ. Pa ris III), пред сед ник ко ми си је проф. др Ljubo-
mir Mak si mo vić (Univ. de Bel gra de), проф. др Fran cis Con te (Univ. Pa ris IV). 

Ди сер та ци ја и од бра на су оце ње ни нај бо љом оце ном, уз пре по ру ку 
Хе лен Ар вај лер да бу де што пре об ја вље на (уз усва ја ње при мед би ко ми си-
је), да не би до шло до нео вла шће ног „пре у зи ма ња” ње ног са др жа ја, ко ји 
је у ин те грал ном ми кро фил мо ва ном об ли ку по за ко ну био де по но ван у 
Ар хи ви Сор бо не.

Пре по ру ку кан це ла ра Па ри ске ака де ми је ни је пре ви део Пе тре На-
сту рел, ка да је пре по ру чио об ја вљи ва ње ове док тор ске ди сер та ци је свом 
из да ва чу у Ри му, ва ти кан ском „Ori en ta lia Chri sti a na Ana lec ta”, Pon ti fi ci um 
In sti tu tum Ori en ta li um Stu di o rum, ко ји уско ро при хва та ин те грал но об ја-
вљи ва ње док тор ске ди сер та ци је, без скра ћи ва ња с об зи ром на ве ли ки обим, 
што се че сто ина че де ша ва, без из ме на, осим ау тор ских, то ком при пре ме 
за об ја вљи ва ње. 

Ака де мик Љу бо мир Мак си мо вић

Уче ник Ге ор ги ја Остро гор ског, чи ју је Ка те дру на сле дио по сле ака-
де ми ка Бо жи да ра Фер јан чи ћа, пр ви про фе сор еме ри тус Бе о град ског уни-
вер зи те та, ди рек тор Ви зан то ло шког ин сти ту та, пот пред сед ник СА НУ од 
2015, по ча сни док тор на у ка Атин ског уни вер зи те та, до пи сни члан Ака де-
ми је на у ка Грч ке, члан Европ ске ака де ми је на у ка, ху ма ни стич ких на у ка и 
умет но сти, Па риз, 2005; Eвропске ака де ми је на у ка и умет но сти, Салц бург, 
2015; пред сед ник Хум болт удру же ња Ср би је, пред сед ник Ме ђу на род не 
асо ци ја ци је за ви зан то ло шке сту ди је, де кан Фи ло зоф ског фа кул те та у Бео-
гра ду, пред сед ник Срп ског ко ми те та за ви зан то ло ги ју 1998–2018, до бит ник 
на гра де Вла ди мир Ћо ро вић за жи вот но де ло, је дан од во де ћих ви зан толо-
га у све ту, Љу бо мир Мак си мо вић је био пред сед ник ко ми си је на од бра ни 
док тор ске ди сер та ци је Бо шка Бо јо ви ћа на Сор бо ни, у Па ри зу 1991. го ди не.

Је дан од ау то ра Исто ри је срп ског на ро да од до се ља ва ња на Бал кан до 
1918; Исто ри је чо ве чан ства, Hi sto i re de l’Hu ma nité, vol. IV, 600–1492, „By-
zan ce, Aperçu hi sto ri que” (Ви зан ти ја. Исто риј ски пре глед), UNE SCO, Pa ris 
2008, pp. 417–426; Id., „L’At hos et ses tran sfor ma ti ons à l’épo que macédo ni-
en ne”, in: La gran de aven tu re du mo nac hi sme en tre Ori ent et Oc ci dent, Pa ris 
2002, 138–145 [=L’At hos e i com bi a men ti nel pe ri o do dei Ma ce do ni, in: Atlan te 
sto ri co del Mo nac he si mo ori en ta le e oc ci den ta le, The Hi sto ri cal Atlas of Ea stern 
and We stern Chri stian Mo na sti cism, Li tur gi cal Press (Исто риј ски атлас ис точ-
ног и за пад ног хри шћан ског мо на штва, 2003), Mi la no 2002, 138–145].

Ментори
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Ау тор је ви ше од 200 сту ди ја и чла на ка,42 об ја вље них у Ју го сла ви ји, 
Ср би ји, Грч кој, САД, Фран цу ској, Хо лан ди ји, Не мач кој, Ау стри ји, Ита-
ли ји, Бу гар ској, Ру си ји и Ве ли кој Бри та ни ји, ме ђу ко ји ма: 

The Byzan ti ne Pro vin cial Ad mi ni stra tion Un der the Pa lo i o lo goi, Adolf 
Hak kert, 1988; Град у Ви зан ти ји: огле ди о дру штву по зно ви зан тиј ског 
до ба, Бе о град 2003; Ви зан тиј ски свет и Ср би, Исто риј ски ин сти тут, Бео-
град 2009. го ди не.

Уред ник: Le xi kon des Mit te lal ters, 1982–1998. Збор ни ка ра до ва Ви зан
то ло шког ин сти ту та, од 1998. По себ на из да ња Ви зан то ло шког ин сти-
ту та, од 1998. го ди не.

Као го сту ју ћи про фе сор на Eco le des Ha u tes Etu des en Sci en ces So ci a les 
у Па ри зу 1982, др жао је ци клус пре да ва ња на по зив Ан дре Ги јуа ше фа 

42 Љ. Мак си мо вић, Ви зан тиј ски из во ри за исто ри ју на ро да Ју го сла ви је, том 6, 
Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 1986; Id., „О вре ме ну по хо да бу гар ског кне-
за Бо ри са на Ср би ју”, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду (1979), 69–76; Id., 
„По кр шта ва ње Ср ба и Хр ва та”, Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та XXXV 
(1996), 155–173; Id., „Ви зан ти зми кра ља Сте фа на Ра до сла ва”, Збор ник ра до ва Ви зан
то ло шког ин сти ту та, XLVI, 139–147; Id., „Ко та ниц Тор ник”, Збор ник ра до ва Ви зан то
ло шког ин сти ту та, XXIX–XXX (1991), 183–191; Id., „Про паст Ви зан ти је у огле да лу 
срп ске исто ри је”, Збор ник ра до ва у част ака де ми ку Де сан ки Ко ва че вић Ко јић, ур. Ђ. 
То шић, Ба ња лу ка, Ака де ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске (2015), 83–93; 
Id., „Ср би ја и иде ја уни вер зал ног цар ства”. Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти
ту та, XLIV (2007), 371–379.

Академик Љу бо мир Мак си мо вић

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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Kатедре за ви зан то ло ги ју. По ред оста лих уче сни ка овог се ми на ра, би ли су 
Иво Голд штајн,43 из За гре ба, ко ји је ка сни је док то ри рао код про фе со ра 
Мак си мо ви ћа, на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 

По ред број них на уч них ску по ва, ор га ни за тор је XXI II Кон гре са ви-
зан то ло шких сту ди ја у Бе о гра ду,44 од 22. до 27. ав гу ста 2016. го ди не, до 
са да не у по ре ди во нај по се ће ни јег ви зан то ло шког кон гре са.45

Про фе сор др Ро берт Тафт (1932–2018)

Глав ни и од го вор ни уред ник еди ци је Ori en ta lia Chri sti a na Ana lec ta 
ко ја за у зи ма ис так ну то ме сто у свим ве ли ким и кон гре сним би бли о те ка ма 
све та, на уч ник, хе ле ни ста, је дан од нај и стак ну ти јих ли тур ги ча ра, по знат 
по ау тен ти фи ка ци ји Ли тур ги је Све тог Јо ва на Зла то у стог,46 ар хи ман дрит 
Уни јат ске цр кве, члан је зу ит ског ре да од 1949. и ди рек тор Ори јен тал ног 
ин сти ту та у Ва ти ка ну (сту ди рао ру ски на Ford ham Uni ver sity, про фе сор 
на ин сти ту ту Rus si cum пра во слав не ли тур ги ке, коптског и јер мен ског 
је зи ка). Ро берт Тафт је ина че био по то мак два де сет сед мог аме рич ког 
пред сед ни ка Ви ли ја ма Хо вар да Таф та (1909–1913), на шта је био по себ но 
по но сан.

То ком пре пи ске и ви ше го ди шње при пре ме за штам пу, аме рич ки 
је зу и та, на Бо јо ви ће ву пре по ру ку, усва ја Ме кин тош (engl. Ma cin tosh), као 
плат фор му за на уч ни рад и ко ре спон ден ци ју, на че му му по себ но љу ба зно 
за хва љу је: „Јер ко нач но сад мо гу да ис прав но на пи шем ва ше име и пре зи-
ме”. Што је за ни мљи во, јер Ум бе ро Еко пра ви раз ли ку из ме ђу PC и мар ке 
ме кин тош ком пју те ра, та ко што за па жа ка ко је пи-си као ство рен за про-
те стан те, а ме кин тош за је зу и те. 

43 I. Gold stein, Bi zant na Ja dra nu (Za greb 1992); Hr vat ski ra ni sred nji vi jek (Za greb 
1995); Kon tro ver ze hr vat ske po vi je sti 20. sto lje ća (Za greb 2019).

44 Пр ви Ви зан то ло шки кон грес одр жан је у Бу ку ре шту 1923, дру ги и два на е сти 
у Бе о гра ду 1927. и 1961. (и Охри ду) го ди не, за два де сет че твр ти је као до ма ћин одре-
ђен Ис тан бул 2021. го ди не.

45 23rd In ter na ti o nal Con gress of Byzan ti ne Stu di es Bel gra de, 22–27 Au gust 2016, Or-
ga ni zed by The Ser bian Na ti o nal Com mit tee of Byzan ti ne Stu di es + As so ci a tion In ter na-
ti o na le des Études Byzan ti nes, Pro gram, Bel gra de 2016.

46 R. F. Taft, S. J., A Hi story of the Li turgy of St. John Chryso stom. VI, The Com mu
nion, Thank sgi ving, and Con clu ding Ri tes (OCA 281), Ro ma 2008; при каз: F. Al bert, Re vue 
des étu des byzan ti nes, to me 68, 2010, pp. 285–286. Об ја вље но у шест то мо ва (1978–2008) 
би ло је ње го во жи вот но де ло. Об ја вио је 840 на уч них ра до ва. Ње го во нај по зна ти је 
де ло је: La li tur gie des He u res en Ori ent et en Oc ci dent (Ли тур ги ја Ча со ва на Ис то ку и 
на За па ду), об ја вље но на не ко ли ко је зи ка.

Ментори
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По сле за ма шног до дат ног на уч но и стра жи вач ког ра да и до пу на, у 
пр вом ре ду упо ред ним ко мен та ри ма и фу сно та ма, као и пре ло ма тек ста 
ко ји је ау тор са чи нио пре ма соп стве ном из бо ру, из Ри ма до ла зе Ре не Ла-
ве нан, про фе сор си ри јач ког на Ори јен тал ном ин сти ту ту у Ри му и тех нич-
ки уред ник ва ти кан ског из да ва ча, По љак Ја ро слав Ђе вит ски, ко га ау тор, 
што ома шком, што у ша ли, упор но на зи ва Ђер жин ским, оста ју у Па ри зу 
не де љу да на, док сва ка од око 800 стра ни ца књи ге ни је би ла од штам па на 
на спе ци јал ним фо ли ја ма за штам пу и пот пи са на од стра не ау то ра.

Би ло је за то вре ме за ни мљи вих на уч них и по ли тич ких раз го во ра, 
на ге о стра те шке и исто риј ске те ме, из ко јих се мо гло за кљу чи ти да је зу-
и ти не ра до одо бра ва ју за пад ну по ли ти ку, као и зва ни чан став па пе Вој-
ти ле и Ва ти ка на, у од но су на рас пад Ју го сла ви је и ра то ве ко ји су то ме 
усле ди ли. На ро чи то не по ли тич ку ори јен та ци ју хр ват ског кар ди на ла 
Ше пе ра, не ко вре ме ми ни стра спољ них по сло ва пап ске ку ри је.

Ка да је књи га иза шла из штам пе, од но сно ка да су пр ви при мер ци 
сти гли из Ри ма у Бе о град, кра јем ав гу ста 1995, ве о ма за до во љан овим из-
да њем, ака де мик Си ма Ћир ко вић је пред ло жио да се од мах ор га ни зу је 
ње на про мо ци ја у СА НУ, на шта ау тор уз вра ћа ка ко не ма ср ца за та ко све-
ча ну при ли ку, упра во са да, у вре ме тра ге ди је срп ског на ро да из Кра ји не. 
Бур но и тра гич но вре ме, од ла зак у Па риз и оста ле окол но сти, ути чу да 
не су ђе на про мо ци ја ни ка сни је ни је одр жа на. Као што ни је би ло ни јед ног 
до ма ћег при ка за но ве књи ге, пр ве из срп ске исто ри је, под бро јем 248 зна-
ме ни те еди ци је из Ри ма. Док је на свет ским је зи ци ма и у нај по зна ти јим 
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у све ту на уч ним ча со пи си ма об ја вљен зна ча јан број за па же них при ка за 
и на по ме на. Као што ни је би ло при ка за ка да је по сле че ти ри го ди не, срп-
ски пре вод тре ћег де ла ове књи ге, иза шао из штам пе у срп ском пре во ду 
Гор да не Пе тро вић, са пред го во ром Си ме Ћир ко ви ћа, у из да њу Слу жбе ног 
ли ста из Бе о гра да. Као тре ћа Бо јо ви ће ва књи га, пр ва на срп ском је зи ку, 
ова мо но гра фи ја је, штам па на у вре ме агре си је НА ТО-а, до би ла на гра ду за 
опре му на Сај му књи га 1999. у Бе о гра ду. За ову на гра ду, при зна ње тре ба 
ода ти и Ви зан то ло шком ин сти ту ту СА НУ, од но сно ње го вом на уч ном 
са рад ни ку, исто ри ча ру умет но сти, Бо ја ну Миљ ко ви ћу.

Пре то га је, 1998. го ди не, иза шла из штам пе и већ ра ни је по ме ну та 
мо но гра фи ја: Ra gu se et l’Em pi re ot to man (1430–1520) [Дубровник и осман-
лиј ска им пе ри ја (1430–1520)], у из да њу Cen tre Pi er re Be lon des étu des Byzan-
ti nes, Néo-helléni qu es et Sud-Est eu ropéen nes de l’E co le des Ha u tes Etu des en 
Sci en ces So ci a les, Pa ris 1998. (LII + 421 стра на),47 код углед ног па ри ског 
на уч ног из да ва ча De Boc card, са пред го во ром Ири не Бел ди ћа ну, удо ви це 
пре ми ну лог Ни ко а ра Бел ди ћа нуа. Симп то ма тич но је да ни ова књи га ни је 
има ла ви ше од јед ног при ка за у срп ској на уч ној пе ри о ди ци и уни вер зи тет-
ским гла си ли ма.48

Ака де мик Ра до ван Са мар џић (1922–1994) 

Је дан од нај у глед ни јих срп ских исто ри ча ра и нај бо љих пи са ца, Ра-
до ван Са мар џић је био фран цу ски сту дент и уче ник јед ног од осни ва ча 
шко ле Ана ла,49 нај ва жни јег исто ри о граф ског по кре та у окви ру об но ве 

47 Les comp tes-ren dus [Прикази]: V. Pog gi, Ori en ta lia Chri sti a na Pe ri o di ca, 65/1, 
Ro me 1999, pp. 193–194; Ev gu e nia Da vi do va, Ivan Bi li arsky (So fia), Re vue des étu des du 
SudEst eu ropéen , 1999; Ni co la as H. Be ig man, Bi bli ot he ca Ori en ta lis LVII № 1/2, Ja nu a ri – 
A pril 2000, pp. 226–229; O.–J. Schmitt, Ja hr buch der Österreichischen Byzan ti ni stik, 50. 
Band, Wi en 2000, pp. 399–401; C. Im ber, En glish Hi sto ri cal Re vi ew (Ox ford Uni ver sity Press), 
Ju ne 2000, p. 704; http://www.jstor.org/pss/579716; Référen ce bi bli o grap hi que, Re vue des 
étu des byzan ti nes, 59 (2001), p. 306; Ka te Fle et, School of Ori en tal and Afri can Stu di es, 
Uni ver sity of Lon don; Bul le tin LXIV № 3 (2001), Cam brid ge Univ. Press, pp. 414–415; M. 
Tuchsche rer, Bul le tin Cri ti que des An na les isla mo lo gi qu es, № 18 (2002), p. 57.

48 Ema Milj ko vić-Bo ja nić, Исто риј ски за пи си, LXXI II, 3–4 (2001), 335–337.
49 Ana les d’hi sto i re éco no mi que et so ci a le (Ле то пис еко ном ске и дру штве не исто-

ри је), је го ди шњак осно ван 1929. у Стра збу ру, од стра не Марк Бло ка и Лу си ен Фа бра, 
про фе со ра Уни вер зи те та у Стра збу ру, као и ути цај ног бел гиј ског исто ри ча ра Хен-
ри Пи ре на. Као се кре тар Кон гре са исто ри ча ра у Ал жи ру 1930, Фер нан Бро дел се 
укљу чу је у рад Ана ла и по ста је вре ме ном во де ћи чи ни лац дру штве не исто ри о гра-
фи је ко ја се раз ви ја око овог ча со пи са. Рад у Др жав ном ар хи ву у Ду бров ни ку то ком 
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дру штве них на у ка у XX ве ку, Фер на на Бро де ла, осни ва ча Уни вер зи те та дру-
штве них на у ка (Eco le des Ha u tes Etu des en Sci en ces So ci a les), у Па ри зу.50 Као 
исто ри чар XVI ве ка, след бе ник и уче ник нај зна ме ни ти јих ју го сло вен ских 
и европ ских исто ри ча ра, Јор ја Та ди ћа и Фер на на Бро де ла, Ра до ван Са мар-
џић је био у пр вом ре ду исто ри чар Ду бров ни ка и Осман лиј ског цар ства, 
о че му све до че ње го ва нај ва жни ја де ла,51 као и њи хо ви пре во ди на фран-

зи ме 1936/37, чи је ар хив ске фон до ве ми кро фил му је уз по др шку др жав не ад ми ни-
стра ци је Бе о гра да, до при но си ко ноч ном фор ми ра њу ње го вог на уч ног про фи ла на 
ко ји је зна чај ни ути цај имао Јо ван Цви јић са ње го вим Бал кан ским по лу о стр вом. У 
пред го во ру Бро де ло вог Ме ди те ра на, он на зи ва ду бро вач ки Ар хив нај зна чај ни јим 
за исто ри ју Сре до зе мља, че му до при но си ње го во ин те ре со ва ње за XVI век ка да су 
ду бро вач ка тр го ви на и бро дар ство до сти за ли нај ве ћи зна чај у ме ди те ран ској еко-
но ми ји. Као исто ри чар „ду гог тра ја ња”, исто риј ске ге о гра фи је и дру штве не исто ри-
је за сно ва не на ар хив ским ис тра жи ва њи ма, Фер нан Бро дел по ста је 1937. пре да вач 
на пре сти жној Eco le Pra ti que des Ha u tes Etu des на Сор бо ни. Са Лу си е ном Фа бром и 
Шар лом Мо ра зе 1947/48. осни ва на Сор бо ни VI сек ци ју EP HE, да би 1949. по стао 
про фе сор но вог ве ка на Ко леж де Фран су. Као рек тор VI сек ци је EP HE Бро дел 1975. 
осни ва Уни вер зи тет дру штве них на у ка – Eco le des Ha u tes Etu des en Sci en ces So ci a les 
(EHESS), у Па ри зу, на ко ме ка те дре др же нај у глед ни ји на уч ни ци дру штве них на у ка у 
све ту, Жак Ле Гоф, Клод Ле ви Штрос, Жак Де ри да, Ро лан Барт, Фран соа Ла кан, Марк 
Фе ро, Ан дре Ги ју, Пјер Бур дје, Ален Ту рен, Ал бер то Те нен ти, То ма Пи ке ти, Ми шел 
Ви је вор ка, Ема ну ел Ле роа Ла ду ри, Пјер Ро зан ва лон, ко ји да нас об је ди њу је пре ко 
две сто ти не ка те дри ре дов них про фе со ра Уни вер зи те та. Као чла на Ака де ми ја на у ка 
Фран цу ске, Ба вар ске, Хај дел бер га, Ма ђар ске, Ср би је и САД, док тор Ho no ris Ca u sa 
Уни вер зи те та Окс форд, Бри сел, Ма дрид, Вар ша ва, Кем бриџ, Јел, Же на ва, Па до ва, 
Лајд, Мон ре ал, Келн, Чи ка го, ан ке та бри тан ског ча со пи са Hi story To day (2011) ста вља 
Фер на на Бро де ла ме ђу пет нај у ти цај ни јих исто ри ча ра у по след њих 60 го ди на.

50 F. Bra u del, La me di ter ra nee et le mon de me di ter ra neen a l’epo que de Phi lip pe ll [Ме-
дитеран и ме ди те ран ски свет у вре ме Фи ли па II], I–I II, Ar mand Co lin, Pa ris 1966; Id., 
Gram ma i re des ci vi li sa ti ons [Граматика цивилизација] (1963), Id., Ci vi li sa tion matéri el le, 
éco no mie et ca pi ta li sme (XVe et XVI I Ie siè cles) [Материјална ци ви ли за ци ја, еко но ми ја и 
ка пи та ли зам (XV–XVI II век], to me 1, Pa ris, Ar mand Co lin, 1967; Id., Écrits sur l’hi sto i re 
[Писање историје], Pa ris, Flam ma rion, col lec tion Sci en ce, 1969, 315 p.; Id., Ci vi li sa tion 
matéri el le, éco no mie et ca pi ta li sme, XVe et XVI I Ie siè cles 1. Les Struc tu res du qu o ti di en – 2. 
Les Je ux de l’échan ge – 3. Le Temps du mon de [Материјална ци ви ли за ци ја, еко но ми ја 
и ка пи та ли зам, XV–XVI II век. 1. Струк ту ре сва ко дне ви це – 2. Игра раз ме на – 3. 
Вре ме света], Pa ris, Ar mand Co lin, 1979; Id., La dyna mi que du ca pi ta li sme [Динамика 
капитализма], Pa ris, Art haud, 1985; Id., L’i den tité de la Fran ce [Идентит ет Француске], 
Pa ris, Art haud, 3 vo lu mes, 1986; Les Mémo i res de la Médi ter ranée [Сећање Медитерана], 
Pa ris, De Fal lo is, 1998.

51 Р. Са мар џић, Хај дуч ке бор бе про тив Ту ра ка у XVI и XVII ве ку, Про све та, 
Бе о град 1952; Id., Пи сци срп ске исто ри је I–IV, Про све та, Бе о град 1976–1994; Id., Вели
ки век Ду бров ни ка, Про све та, Бе о град 1962; Id., Мех мед Со ко ло вић, Бе о град 1971; Id., 
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цу ски,52 ба вио се та ко ђе срп ском исто рио-
гра фи јом, као и еп ском на род ном хро ни ком, 
као по след њи срп ски по ли хи сто рик.

Шеф Ка те дре за оп шту исто ри ју но вог 
ве ка, ре дов ни члан СА НУ од 1983, се кре тар 
Оде ље ња исто риј ских на у ка (1985–1989), за-
ме ник се кре та ра Оде ље ња (1979–1985), ау тор 
тре ћег то ма Исто ри је срп ског на ро да, Ра до-
ван Са мар џић је је дан од нај и стак ну ти јих 
срп ских исто ри ча ра дру ге по ло ви не XX 
ве ка.

Као јед ном од сво јих оми ље них про-
фе со ра, Бо јо вић об на вља са рад њу с Ра до ва-
ном Са мар џи ћем, ово га пу та у свој ству ди-
рек то ра Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ 
(1978–1989). Осни вач Бал ка но ло шког ин-
сти ту та (или тач ни је ње гов об но ви тељ, јер је пр ви у све ту Ин сти тут за 
сту ди је Ју го и сточ не Евро пе осно вао краљ Алек сан дар),53 Ва са Чу бри ло вић 
(1897–1990),54 пре по ру чио је Бо јо ви ћа Ра до ва ну Са мар џи ћу, ње го вом на-
след ни ку на че лу ин сти ту та, на ини ци ја ти ву про фе со ра Ђор ђа Кне же ви ћа.

„Ка ко сте ус пе ли да љу ди не по мир љи вих раз ли ка има ју по вољ но ми-
шље ње о ва ма”, би ло је јед но од пр вих Са мар џи ће вих пи та ња, до ла зе ћем 
из Па ри за, ко ји ни је био до вољ но упу ћен у уо би ча је не ака дем ске ме ђу со-

Су леј ман и Рок се ла на, Бе о град 1987; Id., Усме на на род на хро ни ка. Огле ди и при ло зи, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1978; Исто ри ја срп ског на ро да III 1–2 (СКЗ, 1993), 7–424; 
7–102; IV–1 (СКЗ, 1986), 432–497, 531–552; Би бли о гра фи је: СА НУ 84 (1978) 489–494; 
94 (1988) 409–413. Bal ca ni ca 30/31 (2000) 167–186.

52 R. Sa mar djitch, „L’or ga ni sa tion intéri e u re des co lo ni es ra gu sa i nes en Tur qu ie aux 
XVIe et XVI Ie siè cles” [Унутрашња ор га ни за ци ја ду бро вач ких ко ло ни ја у Тур ској XVI 
и XVII века], in Struc tu re so ci a le et déve lop pe ment cul tu rel des vil les SudEst eu ropéen nes et 
adri a ti qu es aux XVI Ie–XVI I Ie siè cles [Друш твена струк ту ра и кул тур ни раз вој гра до ва 
Ју го и сточ не Евро пе и Ја дра на у XVI I–X VI II веку] (1975), 195–205; Id., „Sta ges of De
ve lop ment of Bal kan Cul tu re and Edu ca tion un der the Ot to mans in the Bal kans in the 
Eig hte enth Cen tury”. East Eu ro pean Qu ar terly. 9 (4): (1975), 405; Id., Meh med So ko lo vitch, 
le de stin d’un grand vi zir [Мехмед Со ко ло вић, суд би на јед ног ве ли ког везира], L’A ge 
d’Hom me, La u san ne 1994.

53 R. Pa re ža nin, Osni va nje, pro gram i rad Bal kan skog in sti tu ta u Be o gra du (1934–1941), 
Minhen 1980 (2e ed.).

54 В. Чу бри ло вић, „Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет-
но сти”, Bal ca ni ca II (1971), 456–458.
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би це. Са рад ња је уско ро би ла кон ти ну и ра на и про дук тив на. У пр вом ре ду 
та ко што је но ви на уч ни са рад ник ин сти ту та два се ме стра ис тра жи вао 
ди пло мат ску ко ре спон ден ци ју и оба ве штај не из ве шта је фран цу ских драг-
ма на, о Ра ту Све те ли ге про тив осман лиј ске им пе ри је, у пе ри о ду од 1688. 
до 1692, ми кро фил мо ва ње ове обим не гра ђе фи нан си ра ло је Исто риј ско 
оде ље ње СА НУ, док је по ме ну та гра ђа де по но ва на у Ар хи ву СА НУ под 
ау тор ством Бо шка Бо јо ви ћа, ка ко му је пре до чио Ра до ван Са мар џић. 
По чет ком 1987. Бо јо вић по ста је на уч ни са рад ник Бал ка но ло шког ин сти-
ту та, во ди фран цу ску ко ре спон ден ци ју за Исто риј ско оде ље ње СА НУ, 
уче ству је у ор га ни за ци ји на уч них ску по ва, по себ но фран ко фон ских, као 
што је био Ме ђу на род ни на уч ни скуп о Ур ба ној ци ви ли за ци ји на Бал ка ну, 
или са фран ко фо ни ма за ску по ве као што је био онај о Ми стич ним ре до-
ви ма на Бал ка ну, по ма же ака де ми ку Ми лу ти ну Га ра ша ни ну, као пред-
сед ни ку На ци о нал ног ко ми те та Ју го сла ви је, са став ног де ла Ме ђу на род не 
асо ци ја ци је за из у ча ва ње Ју го и сточ не Евро пе, ор га ни за то ра бал ка но ло-
шких кон гре са, у ака дем ској, на уч ној ко ре спон ден ци ји са дру гим ака де-
ми ја ма на у ка и слич но.

При том Бо јо вић има стал не оба ве зе на док тор ским су ди ја ма у Па ри-
зу, ба ви се пре ко ле та ар хив ским ис тра жи ва њи ма у Све тој Го ри и Хи лан-
да ру, као и у Др жав ном ар хи ву у Ду бров ни ку, осим ра да у дру гим ар хи-
ви ма и би бли о те ка ма пре ко го ди не. 

На мол бу ака де ми ка Са мар џи ћа да се рас пи та шта је са пре во дом ње-
го вог жи вот ног де ла, Мех ме да Со ко ло ви ћа, ко је је Мо ри сет Бе гић ра ди ла 
већ го ди на ма,55 с об зи ром на то да ина че за и ста за слу жни фран ко фон ски 
из да вач L’A ge d’Hom me, Вла ди мир Ди ми три је вић из Ло за не, је два ако 
пла ћа пре во ди о це и ау то ре, уви ђа да ће то по тра ја ти још ко ју го ди ну, за-
ин те ре су је па ри ског из да ва ча Сток. Ма ри-Пјер Бај, уред ни ца ово га из да-
ва ча ко ји је ушао у са став нај ве ћег фран цу ског из да ва ча Га ли ма ра, ве о ма 
ра до при хва та овај про јект, по себ но, јер је за на ред ну го ди ну би ла пред-
ви ђе на ве ли ка из ло жба у Гран Па леу у Па ри зу о Су леј ма ну Ве ли чан стве-
ном. На пи та ње шта ће би ти са Ди ми три је ви ћем, она спрем но од го ва ра 
ка ко по зна је и це ни Ди ми три је ви ћа, као и да ће он би ти са свим за до во љан 
обе ште ће њем. Пред ви ђе но је да пре вод бу де за вр шен у нај кра ћем ро ку, 
али кад је Бо јо вић пре нео Са мар џи ћу ову мо гућ ност, он је уз вра тио: „Бо ље 
да не љу ти мо Ди ми три је ви ћа”. На жа лост, ни је до че као об ја вљи ва ње Мехме

55 Пре во ди лац (Се ли мо ви ћа, Кр ле же, Сте ва но ви ћа) про фе сор ка у Са ра је ву, 
уда та за Мит ха да Бе ги ћа, вр ло ан га жо ва на на стра ни му сли ма на у вре ме ра та у Бо-
сни, на пор та ли ма по све ће ним пре во ди ма Мо ри сет Бе гић (1916–2009), углав ном не ма 
ње ног пре во да Мех ме да Со ко ло ви ћа Ра до ва на Са мар џи ћа.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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да Со ко ло ви ћа на фран цу ском, ко је је ина че про шло го то во не за па же но, 
иа ко је нај у глед ни ји тур ко лог, Жил Вајн штајн, ко ле га и Бо јо ви ћев при ја тељ, 
про фе сор на Ко леж де Фран су и глав ни уред ник Тур ци ке, ина че до ста 
ме диј ски екс по ни ран, да вао нај бо ље оце не овог де ла, ма ли из да вач из 
Ло за не ни је био у мо гућ но сти да по кре не моћ ну мар ке тин шку ло ги сти ку, 
што зна чи да је ве ли ко де ло оста ло не за слу же но не за па же но у зе мљи где 
се сва ки дан об ја ве сто ти не књи га. Је два ако је не што бо ље би ло са Се оба
ма Цр њан ског, на сли чан на чин и са слич ним узро ци ма, док је Књи га о 
Ми лу ти ну Дан ка По по ви ћа, у вр хун ском пре ве ду до цен та Жан Де ска, 
до жи ве ла број на из да ња и по ста ла из да вач ки успех код Сто ка (ка сни је 
Де но е ла), са став ног де ла Га ли ма ра, под уред ни штвом исте Ма ри-Пјер Бај.

Ин те ре сан тан је био од нос Ра до ва на Са мар џи ћа пре ма књи жев но-
сти, обла сти у ко јој го то во да ни је био ма ње ан га жо ван као је дан од нај-
ва жни јих ау то ра, не го у исто ри о гра фи ји. Он је тај од нос исто ри о гра фи је 
и књи жев но сти имао оби чај да по лу ша љи во об ја шња ва: „Ако не што не 
по сто ји у из во ри ма, не зна чи да се то ни је до го ди ло”. 

Ка да је Га ври ло Ру цо вић, ина че Гр бља нин ро ђен у Алек сан дри ји, 
ко ји је ру тин ски и вр хун ски пре во дио са не ко ли ко је зи ка и ра дио за најве-
ће фран цу ске и свет ске из да ва че, по ку шао на тра же ње из да ва ча Ac tes Sud 
да по кре не еди ци ју срп ске књи жев но сти, Са мар џић да је спи сак од де се-
так срп ских кла си ка.

При ли ком ње го вог до ла ска у Па риз на на уч ни скуп о Ву ку Ка ра џи ћу, 
на при мед бу да би тре ба ло об ја ви ти са же ту исто ри ју Ср ба у два то ма на 
свет ским је зи ци ма, ре зиг ни ра но је уз вра тио: „Бу ди те си гур ни да се то 
не ће до го ди ти, пре ве ли ке су ака дем ске су је те у нас”, као што се за пра во 
ни је ни до го ди ло ако се има у ви ду ака дем ски ни во ко ји је Са мар џић имао 
на уму.

Ка да је об но вљен Срп ски књи жев ни гла сник, не ка да, ако не и уоп ште, 
нај у глед ни ји срп ски књи жев ни ча со пис, Са мар џић као глав ни уред ник 
и по кре тач тре ће се ри је овог пе ри о ди ка, пи тао је уз гред за ми шље ње кога 
би мо гао ста ви ти у ре дак ци ју. На од го вор да би то мо гао би ти ме ђу први-
ма Ми ло рад Па вић, овај пред лог ни је нај бо ље при мио. Усле ди ла је се ри-
ја при мед би, кри ти ка, за мер ки на Па ви ћа ко ји, иа ко ре дов ни члан СА НУ, 
ина че ни је био оми љен у ака дем ској сре ди ни, мо жда због ме ђу на род ног 
књи жев ног успе ха без пре се да на, све од вре ме на но бе лов ца Иве Ан дри ћа. 
При мед ба: „...Он се та ко ле по из ра жа ва о ва ма...”, под сти че ње му свој стве-
ну по мир љи вост.

Као пред сед ник Исто риј ског оде ље ња СА НУ, Ра до ван Са мар џић је 
био на че лу Од бо ра СА НУ за ге но цид у НДХ (1941–1945), за јед но с Ми-
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ла ном Бу ла ји ћем. Та ко је 1991, по во дом го ди шњи це ге но ци да, по ме ну ти 
Од бор ор га ни зо вао ме ђу на род ни на уч ни скуп, на ко ји је био по зван Ви-
зен тал, ко ји се уљуд но из ви нио, јер као и ве ћи на по зва них из ино стран ства 
ни је же лео да до ла зи док је већ уве ли ко тра јао рат у Хр ват ској.

На сед ни цу у ви ду при пре ме тог на уч ног ску па, Са мар џић по зи ва и 
свог на уч ног са рад ни ка из Фран цу ске. Ви дев ши ка ко ве ћи ном вој ни исто-
ри ча ри на ја вљу ју ис црп не за ви чај не при ло ге, он пред ла же да се на пи ше 
увод на ме то до ло шка сту ди ја, као и да се бу ду ћи ре фе ра ти син те ти шу од 
стра не спе ци ја ли зо ва ног стра ног исто ри ча ра или ис ку сног пу бли ци сте, 
ка ко би се та син те за об ја ви ла на свет ским је зи ци ма. На шта је дан од при-
сут них не стр пљи во ин тер ве ни ше: „Не ће мо ми да пла ћа мо стра не по ре ске 
об ве зни ке”. Уз на по ме ну да по сле овог на уч ног ску па ни је одр жа на ни 
кон фе рен ци ја за штам пу, ма ње је по зна то и да ли је збор ник ра до ва обја-
вљен. Рат но окру же ње не мо же би ти до вољ но об ја шње ње, по себ но сто га, 
јер до ма ћа исто ри о гра фи ја, од Вик то ра Но ва ка и Вла ди ми ра Де ди је ра, с 
из у зет ком Ан то на Ми ле ти ћа, ни је да ла не ке по себ не ре зул та те у ис тра-
жи ва њу ге но ци да у НДХ, иа ко Вој ни ар хив у Бе о гра ду са др жи нај ве ћи 
по сто је ћи обим нај ва жни је ар хив ске гра ђе о НДХ. На уч но и стра жи вач ке 
и уни вер зи тет ске уста но ве ни су по кре та ле про јек те ко је би др жав ним 
бу џе том би ле фи нан си ра не, што зна чи да је та област оста ја ла на ба вље-
ње углав ном пу бли ци сти ци. Збор ник до ку ме на та за исто ри ју НОБ, ко ји 
од 1952. об ја вљу је ар хив ску гра ђу, го то во свих за ра ће них стра на из пе ри-
о да 1941–1945, за вр ша ва ту се ри ју од не ких пре ко 160 то мо ва, 1993. по след-
њим то мом – гра ђом о НДХ и Ја се нов цу.56 По че му се нај бо ље ви ди да је 
би ло по треб но да се рас пад не др жа ва, ко ја се у исто ри о гра фи ји, пу бли-
ци сти ци и ина че, за сни ва ла на си ме три ји из ме ђу уста ша и чет ни ка, са 
нај ве ћим та бу ом ко ји пре кри ва пи та ње са рад ње пар ти за на и уста ша. Што 
је ди но мо же да об ја сни не до ступ ност фо до ва НДХ у Вој ном ар хи ву у Бе-
о гра ду, фон до ва ко ји ће, по све му су де ћи, пре би ти усту пље ни по тра жи-
о цу Хр ват ској, у су срет евро а тлант ских ин те гра ци ја, не го што ће по ста ти 
до ступ ни до ма ћим ис тра жи ва чи ма.

По сле од ла ска у пен зи ју Ра до ва на Са мар џи ћа, ди рек тор Бал ка но ло-
шког ин сти ту та је по стао ар хе о лог Ни ко ла Та сић. Са мар џић се ко ју годи ну 
ка сни је раз бо лео и умро. Оста вио је из у зет но де ло као је дан од нај бо љих, 
не са мо срп ских пи са ца и исто ри ча ра, по след њи срп ски по ли хи сто рик.

56 Zločini na ju go slo ven skim pro sto ri ma u Pr vom i Dru gom svet skom ra tu. Zbor nik 
do ku me na ta. Tom I, Zločini Ne za vi sne Države Hr vat ske 1941.–1945, S. Vukčević (odg. ur.), 
Be o grad: Voj no i sto rij ski in sti tut, 1993.
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Ака де мик Си ма Ћир ко вић  
(1929–2009)

Нај у глед ни ји ју го сло вен ски и срп ски 
ме ди е ви ста био је Си ма Ћир ко вић, исто-
ри чар чи је де ло ста је у ред нај вред ни јих, 
не са мо у ње го вој ге не ра ци ји, не го спа да 
у ред нај бо љих, као што је Вла ди мир Ђо-
ро вић, Кон стан тин Ји ри чек, у нај у жи круг 
вр хун ских пи са ца исто ри је Ср ба.57

Ван ред ни про фе сор Фи ло зоф ског фа-
кул те та у Бе о гра ду од 1963, ре дов ни про фе-
сор од 1968. го ди не, про де кан (1964–1966) и 
де кан Фи ло зоф ског фа кул те та (1974–1975). 
До пи сни члан СА НУ по ста је 1972, ре дов ни 
члан 1981, као и члан ЈА ЗУ, ЦА НУ, АНУ БиХ, 
та ко и Европ ске ака де ми је исто ри је у Бри селу.

Об ја вљи ва њем на стра ним је зи ци ма ста вља срп ску исто ри о гра фи ју 
у ред нај ве ћих до ме та ме ђу на род не исто ри о гра фи је,58 за јед но с не у по ре-
ди вим Ге ор ги јем Остро гор ским.

Си ма Ћир ко вић пом но је пра тио на уч ни рад и ка ри је ру сво јих бив-
ших сту де на та, као што је одр жа вао са рад њу са Бо јо ви ћем да ју ћи ис црп-
не и ко ри сне ко мен та ре ње го вим пр вим на уч ним ра до ви ма, по др жа ва ју-
ћи ње го ве на уч не про јек те у Фран цу ској, та ко ђе и као члан На уч ног ве ћа 
при ли ком од бра не ње го ве ха би ли та ци је за ру ко во ђе ње на уч ним про јек-
ти ма, 1994. го ди не, на Уни вер зи те ту дру штве них на у ка у Па ри зу.

57 S. Ćir ko vić, Her ceg Ste fan Vuk čićKo sa ča i nje go vo do ba, Bel gra de, 1964; Id., на ен-
гле ском, п. о. Isto ri ja sred njo ve kov ne bo san ske dr ža ve, Bel gra de 1966; Id., Исто ри ја Црне 
Го ре, књ. 2, Од кра ја XII до кра ја XV ви је ка, том 1, „Цр на Го ра у до ба Не ма њи ћа”; том 2, 
„Цр на Го ра у до ба об ла сних го спо да ра”, Ре дак ци ја за исто ри ју Цр не Го ре: Ти то град 1970; 
Id., Ср би у сред њем ве ку, Бе о град 1995; Id., Ра бот ни ци, вој ни ци, ду хов ни ци: дру штва 
сред њо ве ков ног Бал ка на, Бе о град 1997; С. Ћир ко вић, Р. Ми хаљ чић, Лек си кон срп ског 
сред њег ве ка, Бе о град 1999; Id., Ср би ме ђу европ ским на ро ди ма, Бе о град 2004.

58 S. Ćir ko vić, Die bo snische Kir che, Ac ca de mia Na zi o na le dei Lin cei, Ro ma 1963; 
Id., De spot Ge org Bran ko vić und die Ver han dlun gen zwischen Un garn und der Tur ken im J. 
1454, Académie ser be des Sci en ces et des Arts, 1974; Id., „Pro duc tion of Gold, Sil ver and 
Cop per in the Cen tral Parts of the Bal kans from the 13th to the 16th cen tury”, in H. Kel len-
benz (ed.), Pre ci o us Me tals in the Age of Ex pan si on, Be i träge  zur Wirtschaftsgeschic hte (Stut-
tgart), 2, 1979, 41–69; Id., La Ser bie au Moyen Age [Србија у сред њем веку], Zo di a que 1992; 
Id., I Ser bi nel Me di o e vo, Ja ca bo ok, 1993; Id., The Serbs, 2008 Mal den: Blac kwell Pu blis hing.
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Ака де мик Си ма Ћир ко вић, пра тио је сту ди о зно Бо јо ви ћев рад на фран-
цу ском пре во ду и ис црп ним ко мен та ри ма, исто риј ску и ди пло ма тич ку 
сту ди ју, од пр вих ко ра ка, што је би ло ва жно за ње го во уче шће у ко ми си ји 
за од бра ну Ха би ли та ци је, ко ја је, као и обич но ра ђе на на осно ву до та да 
об ја вље них ра до ва, син те зе ура ђе не на ту те му, као и на ја ве или про јек та 
за да ље пред ви ђе ни на уч но и стра жи вач ки рад. 

Из ве штај Си ме Ћир ко ви ћа, као под но си о ца глав ног из ве шта ја, као и 
ко нач ни из ве штај Ан дре Ги јуа, да ли су нај ви шу оце ну овој ха би ли та ци ји.

По во дом на уч но и стра жи вач ког про јек та ко ји је пред ви ђао об ја вљи-
ва ње срп ских по ве ља сред њег ве ка из све то гор ских ар хи ва, у пр вом ре ду 
из Ар хи ва ма на сти ра Хи лан да ра, Си ма Ћир ко вић упу ћу је из ве штај од 12 
стра ни ца ше фу про јек та Ac tes de l’At hos, Жа ку Ле фо ру на чи јем Се ми на ру 
на Сор бо ни, тим по во дом, го сту је Бо јо вић. По зи ва ју ћи се на об ја вљи ва ње 
фер ма на на ста ро срп ском је зи ку из Ду бро вач ког ар хи ва, ко је је Бо јо вић 
по чео да об ја вљу је у го ди шња ку Tur ci ca, под ру ко вод ством Ни ко а ра Бел-
ди ћа ну и ње го вим струч ним са ве ти ма, Ћир ко вић да је све срд ну по др шку 
овом про јек ту. У знак по др шке он пи ше да Бо јо вић по се ду је ква ли фи ка-
ци је, зна ње и ис ку ство за по кре та ње тог про јек та.

Кра јем 1999. Си ма Ћир ко вић пи ше још јед но пи смо, ко је Ан дре Гију 
про сле ђу је фран цу ском Ми ни стар ству на у ке, као по др шку за ру ко во ђе ње 
истим про јек том од стра не Бо јо ви ћа. Про јек та ко ји ни је до био по др шку 
од стра не про фе со ра Ђор ђа Три фу но ви ћа, ко ји се ни је сло жио са то по-
граф ским ме то дом, кла си фи ка ци јом, сред њо ве ков них по ве ља, као што 
је био слу чај са по ме ну тим из да ва њем грч ких по ве ља у се ри ји Ac tes de 
l’At hos, сма трао је да је је ди но хро но ло шки ме тод ис пра ван.

Про фе сор Три фу но вић мо же, по ред ње го вог не мер љи вог до при но са 
из у ча ва њу срп ске књи жев но сти сред њег ве ка, би ти упам ћен и по то ме што 
је од био да се кан ди ду је за чла на СА НУ, по да так ко ји је по твр дио ака де мик 
Ми ро слав Пан тић, као чо век ко ји га је упра во на тај ко рак и под сти цао.

Пи сац пред го во ра за Кра љев ство и све тост (1999), пр ву Бо јо ви ће ву 
књи гу на срп ском је зи ку, пи сац из ве шта ја из 1995, про фе со ру Жа ку Лефо-
ру, као и пи сма сна жне по др шке пре ко про фе со ра Ан дре Ги јуа фран цу ском 
Ми ни стар ству на у ке, ини ци ја тор не су ђе не про мо ци је пр ве Бо јо ви ће ве 
књи ге, док тор ске ди сер та ци је об ја вље не у Ри му, Си ма Ћир ко вић је на 
свој на чин на ста вио по др шку ко ју је Бо јо вић на по чет ку по сти плом ских 
сту ди ја имао од стра не пре ра но пре ми ну лог Ди ми три ја Бог да но ви ћа. 

Си ма Ћир ко вић мо же се сма тра ти јед ним од пр вих, иа ко не фор мал-
ним, Бо јо ви ће вим мен то ром, са стра не срп ске исто ри о гра фи је, у вре ме 
кад му је струч на и људ ска по др шка би ла нај по треб ни ја.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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Ака де мик Ни ко ла ос Ико но ми дис (1934–2000)

По сле об ја вљи ва ња док тор ске ди сер та ци је, Бо јо вић по ста је сти пен-
ди ста „Фон да ци је Алек сан дрос Она зис” у Ати ни. Уз пре по ру ку про фе со ра 
Љу бо ми ра Мак си мо ви ћа, пред у сре тљи во га је при мио ака де мик Ни ко ла ос 
Ико но ми дис,59 ди рек тор Ви зан то ло шког ин сти ту та у Ати ни. До би ја на 

59 Уче ник За ки ти но са и Ле мер ла, Ни ко ла ос Ико но ми дис је дао нај ве ћи до при-
нос ви зан то ло ги ји у си ги ло гра фи ји, еко ном ској и ин сти ту ци о нал ној исто ри ји, као 
из да вач све то гор ске ди пло ма тич ке гра ђе. N. Oi ko no mi des, Les Li stes de préséan ce 
byzan ti nes des IXe et Xe siè cles [Листе ви зан тиј ских пре ро га ти ва IX и X века], CNRS, 

С. Ћир ко вић, пи смо по др шке про јек ту Б. Бо јо ви ћа, де цем бар 1999.
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услу гу кан це ла ри ју у Ви зан то ло шком ин сти ту ту, у не по сред ној бли зи ни 
ме ста ста но ва ња, мо гућ ност ра да у би бли о те ци Ин сти ту та, као и у обли жњој 
из вр сној би бли о те ци Ге на ди он.

За вр ше так ра да на дру гој књи зи, ко јом об је ди ња ва, до пу њу је и за о кру-
жу је до та да об ја вље не сул тан ске по ве ље, ка пи ту ла ци је или при ви ле ги је 
до де ље не Ду бров ни ку, са по себ ним де лом о срп ском је зи ку као ди пло-
мат ском стан дар ду др жав них кан це ла ри ја ју го и сточ не, сред ње и ис точ не 
Евро пе, уче ње грч ког је зи ка, од ла зак у Хи лан дар, ра ду у ар хи ви ма, пре-
да ва ња и са рад ња са грч ким ака дем ским уста но ва ма и ко ле га ма, би ли су 
нај ва жни ји део тог на уч но и стра жи вач ког бо рав ка у Грч кој.

Го сто ва ње на Се ми на ру ака де ми ка Ико но ми ди са, би ла је при ли ка 
да се про ве ри ре цеп ци ја на уч ног ра да о ди пло ма ти ци на ре ла ци ји из ме ђу 
Пор те и Ду бров ни ка, на срп ском је зи ку као век то ру не са мо ди пло мат ске, 
не го и ад ми ни стра тив не ко му ни ка ци је, као и нор ма тив не ре гу ла ти ве на 
Бал ка ну по но во те ри то ри јал но об је ди ње ном, ово га пу та осман лиј ским 
осва ја њем. Про фе сор Ико но ми дис по ста вљао је пи та ња о то ме ка ко да 
осман лиј ска ад ми ни стра ци ја ни је усво ји ла пре бу гар ски не го срп ски пра-
во пи сни и је зич ки стан дард. Чи ње ни ца да је Бу гар ска ви ше од по ла ве ка 
пре Ср би је па ла под тур ску до ми на ци ју, као и уло га Ду бров ни ка и ње го-
вог хер це го вач ког, бо сан ског, од у век срп ског ге о граф ског, при вред ног и 
на ро чи то је зич ког за ле ђа, срп ско-ла тин ска ди гло си ја и ет нич ки и је зич ки 
иден ти тет Ду бро вач ке ре пу бли ке, фор му ла ри срп ске ди пло ма ти ке фор-
ми ра не у вре ме кра ља Ми лу ти на, срп ски пра во пис, срп ска прав на тер ми-
но ло ги ја и тр го вач ка ре гу ла ти ва у при ви ле ги ја ма на сле ђе на из срп ских и 
бо сан ских кра љев ских по ве ља, све оно што је раз у ве ри ло нај бо љег грч ког 
ви зан то ло га, ко ме је ге о граф ска бли зи на учи ни ла да ви ше по зна је бу гар-
ску од срп ске исто ри је и ди пло ма ти ке. Као и чи ње ни ца да јед на од рет ких 
бу гар ских вла дар ских по ве ља је сте она са при ви ле ги ја ма ца ра Асе на II у 

Pa ris 1972; Id., Do cu ments et étu des sur les in sti tu ti ons de Byzan ce, VI I e–X Ve s. [Документа 
и сту ди је о ви зан тиј ским ин сти ту ци ја ма VI I–XV века], Va ri o rum Re prints, 1976; Id., 
Hom mes d’af fa i res grecs et la tins à Con stan ti no ple: XI I I–XV siè cles [Грчки и ла тин ски по-
слов ни љу ди у Ца ри гра ду XI I I–XV века], In sti tut d’etu des me di e va les Al bert-le -Grand, 
1979; Id., Byzan ti ne Lead Se als, Har vard Uni ver sity, Was hing ton 1985; Id., Silk Tra de and 
Pro duc tion in Byzan ti um from the Sixth to the Ninth Cen tury: The Se als of Kom mer ki a ri oi, 
Har vard Uni ver sity, 1986; Id., Fi sca lité et exemp ti on fi sca le à Byzan ce (IXe –XIe siè cle) [Порези 
и по ре ске олак ши це у Ви зан ти ји IX –XI века], Athènes 1996; Id., So ci ety, Cul tu re and 
Po li tics in Byzan ti um, Al der shot, 2005. Oἰko no mi kῑ̀̀ historía toû Vyzantíou a’ pò tòn 7o héōs 
tòn 15o aἰṓna, 3 vol., Mor fōtikò hídryma Ἐt hni kī̂s trapézīs, Athī́na 2006; Id., (Eli za beth 
Zac ha ri a dou) So cial and Eco no mic Li fe in Byzan ti um, Ro u tled ge, 27 sept. 2018.
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Ду бро вач ком ар хи ву, док је број са чу ва них срп ских хри со ву ља, по ве ља и 
пи са ма мно го стру ко ве ћи, за хва љу ју ћи Ду бро вач ком, као и Хи лан дар ском, 
али и ар хи ви ма дру гих све то гор ских ма на сти ра, ко ји су кти то ри, осни-
ва чи, об но ви те љи и по кро ви те љи од три на е стог до пет на е стог ве ка би ли 
све ви ше срп ски ди на сти, вла да ри и за ду жби на ри.

Сту диј ски ше сто ме сеч ни бо ра вак у Ати ни био је од ви ше стру ке ко-
ри сти због упо зна ва ња са је зи ком, кул тур ном ба шти ном и ру ко пи сним, 
на уч ним и кул тур ним на сле ђем, ака дем ским раз ме на ма и пе да го шким 
ис ку стви ма. Грч ки сту ден ти до ла зи ли су на кон сул та ци је и спон та не раз-
ме не, по себ но су их ин те ре со ва ле при ли ке у Ср би ји и ра том за хва ће ним 
под руч ји ма. Го во ри ли су и о сво јим ис ку стви ма и раз ме на ма, на ро чи то 
са не мач ким ко ле га ма, што је би ла не ка вр ста ака дем ске тра ди ци је, још 
од ка да је Грч ка при ми ла ди на сти ју не мач ког по ре кла.

На пи та ње, о че му се нај ви ше раз го ва ра на ре ла ци ји грч ких и не мач-
ких сту де на та, од го вор би нај че шће био „Ско ро ис кљу чи во о ра ту у Ју го-
сла ви ји, ње го вим узро ци ма и по сле ди ца ма, о јед но стра ном де ло ва њу 
за пад не Евро пе, у пр вом ре ду Не мач ке”.

Дра го це но ис ку ство и при ја тељ ски при јем, од Фон да ци је Алек сан дар 
Она зис, ака де ми ка Ни ко са Ико но ми ди са, ко ле га са грч ких уни вер зи те та 
и дру гих на уч но и стра жи вач ких уста но ва, све оно што ће би ти од не про-
це њи ве ко ри сти у да љем ака дем ском кур су, на уч ном и пе да го шком ра ду, 
об ја вљи ва њу исто ри о граф ских и дру гих ра до ва у Фран цу ској из обла сти 
исто ри је и дру штве них про це са па про сто ру Ју го и сточ не Евро пе.

Про фе сор Ал бер то Те нен ти (1924–2002)

На ста вљач Ли си е на Фа бра и Фер на на Бро де ла, њи хов зах тев ни и 
пло до твор ни са рад ник,60 био је про фе сор на EHESS, Ал бер то Те нен ти, 
ита ли јан ски и фран цу ски исто ри чар и фи ло лог, спе ци ја ли ста за XVI век, 
ху ма ни зам и ре не сан су, у пр вом ре ду за исто ри ју еко но ми је и Ме ди те ра на,61 

60 La Re na is san ce d’Al ber to Te nen ti (1924–2002). Por tra it in tel lec tuel d’un hi sto rien 
fran coita lien. Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal or ga nisé par le Col lège de Fran ce les 9–10 
no vem bre 2012 [Ренесанса Ал бер та Те нен ти ја (1924–2002). Ин те лек ту ал ни пор трет 
овог фран цу ско-ита ли јан ског исто ри ча ра. Ак ти Ме ђу на род ног на уч ног ску па орга-
ни зо ва но вао је Ко леж де Франса], Es sa is réunis par Ma u ri ce Aymard, François Du pri-
gre net De sro us sil les, Car lo Os so la, pu blié par Stu dii Ve ne zi a ni LXXII (2015), Fa bri zio 
Ser ra Edi to re, Pi sa –Ro ma MMXVI.

61 Про фе сор Уни вер зи те та од 1965, на зив Ка те дре: Дру штве на исто ри ја европ-
ских кул ту ра. Ње го ва би бли о гра фи ја је об ја вље на у Ита ли ји: P. Sca ra mel la (éd.), Al ber to 
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као и Бро дел. Оже њен је био Срп ки њом из 
Мо ста ра, Ксе ни јом Де лић, ко ја је та ко ђе 
исто ри чар. Већ као срп ски зет, Ита ли јан, 
Бро де лов на след ник, исто ри чар Ја дра на и 
Ду бров ни ка, био је при ја тељ и срп ске исто-
ри је и Ср ба, шо ки ран рас па дом Ју го сла ви је 
и пра те ћим стра хо та ма.

Као исто ри чар пра тио је Бо јо ви ће ве 
ра до ве и ко ра ке на про у ча ва њу из во ра, ис-
тра жи вач ком ра ду у Др жав ном ар хи ву у 
Ду бров ни ку, ми кро фил мо ва њу сул тан ских 
фер ма на XV и XVI ве ка, као и у пи са њу 
исто ри је Ду бров ни ка и Осман лиј ске им-
пе ри је. 

Као фи ло лог и па ле о граф за ла тин ски 
и ста ро и та ли јан ски, про у чио је за пи се ду-

бро вач ких кан це ла ра, но та ра др жав не кан це ла ри је Ду бро вач ке ре пу бли ке, 
ко ји су оста ви ли но тар ске бе ле шке на мар ги на ма фер ма на и дру гих по ве-
ља и пи са ма, при ли ком сре ђи ва ња и ар хи ви ра ња гра ђе. Ре зул тат тог па-
ле о граф ског и фи ло ло шког про у ча ва ња Ал бер та Те нен ти ја је био из ри чит, 
као што је и на пи сао у увод ној бе ле шци дру ге Бо јо ви ће ве књи ге. За пи си 
у ко ји ма су по ред оста лог ови фер ма ни, при ви ле ги је и дру ги до ку мен ти 
би ли обе ле же ни, по ред оста лог као: Ser vi a no, scri to in schi a uo, In ser vi a no, 
in scla u o ni co, in chi a uo, scri to in se vi a no, Let te ra in schi a uo, in se ru i a no, „срп-
ски” и „сло вен ски” су оче вид но си но ни ми, пи са ни су пре ма Те нен ти ју ла-
тин ским и ита ли јан ским је зи ком, то скан ским и фри ул ским на реч јем. Ови 

Te nen ti: scrit ti in me mo ria, Na ples, Bi bli o po lis, 2005. До вољ но је на ве сти са мо не ке од 
најва жни јих на сло ва: A. Te nen ti, La Vie et la Mort à tra vers l’art du XVe siè cle [Живот и 
смрт кроз умет ност XV века], Pa ris, Ar mand Co lin, „Ca hi ers des An na les 8”, 1952. Rééd. 
Pa ris, Al lia, 2018, 160 p.; Id., Na u fra ges, cor sa i res et as su ran ces ma ri ti mes à Ve ni se (1592–
1609) [Бродоломи, гу са ри и по мор ска оси гу ра ња у Ве не ци ји (1592–1609)], Pa ris, Bi blio-
thèque généra le de l’Éco le pra ti que des ha u tes étu des, 1959; Ve ne zia e i cor sa ri, 1580–1615 
[Венеција и гу са ри, 1580–1615], Ba ri, La ter za, 1961; avec Rug gi e ro Ro ma no, Al le ori gi ni 
del mon do mo der no (1350–1550) [Корени но вог ве ка (1350–1550)], Fel tri nel li, Mi la no 
1967; Flo ren ce à l’épo que des Médi cis: de la cité à l’État [Фиренца у до ба Ме ди чиа: од гра-
да до државе], Pa ris, Flam ma rion, 1968; Sta to, un’idea, una lo gi ca: dal co mu ne ita li a no 
all’as so lu ti smo fran ce se [Држава, иде ја и ло ги ка: од ита ли јан ске ко му не до фран цу ског 
апсолутизма], Bo log ne, Il Mu li no, 1987; Ve ne zia e il sen so del ma re: sto ria di un pri sma 
cul tu ra le dal XI II al XVI II se co lo [Венеција и по мор ство, кул тур на при зма од XI II до 
XVI II века], Mi lan, Gu e ri ni e as so ci a ti, 1999.

Про фе сор Ал бер то Те нен ти
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за пи си, бе ле шке, кра ће и ду же ре ге сте, на мар ги ни, при дну или по не кад 
на по ле ђи ни ак та, ва жни су, по ред оста лог, за је зич ку и тер ми но ло шку 
од ред ни цу је зи ка на ко ме су на пи са ни, на ро чи то због ми сти фи ка ци је 
на ста ле де ло ва њем њи хо вог ина че за слу жног из да ва ча Ћи ра Тру хел ке, 
ау стро у гар ског функ ци о не ра и осни ва ча Зе маљ ског му зе ја у Са ра је ву. 
Тру хел ка је на и ме твр дио ка ко су ти но тар ски за пи си на ста ли у XIX ве ку, 
што се већ и на пр ви по глед мо ра од ба ци ти. Исти је ау тор фа мо зне и да-
ле ко се жне ми сти фи ка ци је о „бо сан чи ци”, на вод но бо сан ској вер зи ји 
срп ског ди пло ма тич ког кур зи ва, то на осно ву јед ног је ди ног сло ва раз-
ли чи тог гра фе ма, „в” ко је се у Бо сни јед ним де лом пи ше као ква дра тић. 
Што је сте кло пра во гра ђан ства, или је оста ло спор но у ју го сло вен ској, 
де ли мич но и у срп ској фи ло ло ги ји и ди пло ма ти ци.

Абер то Те нен ти на ро чи то на гла ша ва са ве сну Бо јо ви ће ву тран скрип-
ци ју но тар ских за пи са и ре ге ста на ла тин ском и ста ро и та ли јан ском, што 
је мо ра ло до при не ти из вр сној ре цеп ци ји ове књи ге, као и усва ја њу ње них 
на уч но и стра жи вач ких ре зул та та од стра не ме ђу на род не на уч не и ака дем-
ске за јед ни це.

Ко леж де Франс и Др жав ни уни вер зи тет Фло ри де, са углед ним на уч-
ни ци ма, Кар ло Осо ла, Мо рис Емар и Фран соа Ди при ге нет, ор га ни зо ва ли су 
на де се то го ди шњи цу упо ко је ња Ал бер та Те нен ти ја, ма ђу на род ни на уч ни 
скуп по све ћен ње го вом жи во ту и опу су. Бо јо ви ће во уче шће и до при нос 
био је за па жен и као све до че ње јед ног од бли жих са рад ни ка овог у све ту 
ве о ма углед ног на уч ни ка, по зна тог и као на след ни ка и на ста вља ча де ла 
Фер на на Бро де ла.

Син Ал бер та Те нен ти ја и Ксе ни је, ро ђе не Де лић, про фе сор исто ри је 
на Ли це ју у Ни ци, но си име Ђор ђо, об лик име на ко ји по сто ји и у Хер це-
го ви ни, има ле пу по ро ди цу и го во ри срп ски као да је чи та вог ве ка жи вео 
у Мо ста ру.

Про фе сор Ан дре Ги ју (1923–2013) – EHESS

По след њи ви зан то лог пр вог ре да, из ге не ра ци је Остро гор ског и Ле-
мер ла, Ан дре Ги ју је био ре дов ни про фе сор на пре сти жном Уни вер зи те ту 
дру штве них на у ка у Па ри зу, чи ји осни вач Фер нан Бро дел, ва жи за нај-
углед ни јег фран цу ског исто ри ча ра, ко ји је у ње го вом нај ва жни јем де лу 
Ме ди те ран у вре ме Фран соа Пр вог, обил но ко ри стио на уч не ре зул та те 
Јо ва на Цви ји ћа. Бро дел је 1935. ми кро фил мо вао гра ђу Др жав ног ар хи ва 
у Ду бров ни ку, ко ји у свом Ме ди те ра ну на зи ва „Нај ва жни јим ар хи вом за 
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исто ри ју Сре до зе мља”.62 Упр кос про ти вље ња та да шњег ди рек то ра ду бро-
вач ког Ар хи ва, Бра ни сла ва Тру хел ке, Бро дел је уз по др шку др жав них 
вла сти из Бе о гра да, успе шно из вр шио крај ње оби ман по сао ми кро фил мо-
ва ња, што на по ми ње и у по ме ну том де лу,63 чи ме обез бе ђу је сво јој тво ре-
ви ни EHESS ми кро фил мо ве ко је не по се ду је ни јед на дру га уста но ва. 

Нај дра го це ни ја ар хив ска гра ђа фон до ва Др жав ног ар хи ва у Ду бров-
ни ку, би ла је пре не та у Цар ски ар хив у Бе чу (да нас у са ста ву Ау стриј ског 
др жав ног ар хи ва), где се на ла зи ла до кра ја Пр вог свет ског ра та, ка да је на 
осно ву од лу ке Кон фе рен ци је ми ра, ре сти ту и са на, али је тек ка сни је и вра-
ће на (де ли мич но) ма тич ној зе мљи (?), за шта је био за ду жен ака де мик Јо ван 
Ра до њић, ко ји је до пре мио ар хив ску гра ђу из Бе ча у Бе о град у Срп ску кра-
љев ску ака де ми ју. По сле Дру гог свет ског ра та, вра ће на је Др жав ном архи-
ву у Ду бров ни ку где се и са да на ла зи. Ар хив ска гра ђа ко ја се осим исто-
ри је Ду бро вач ке ре пу бли ке, у пр вом ре ду од но си на исто ри ју Ср би је, 
Хер це го ви на, Бо сне, Зе те и дру гих срп ских зе ма ља, мо же се да кле ко ри-
сти ти у Ду бров ни ку, као и ве ли ким де лом (нај ви ше за XVI век), у Па ри зу, 
не и у Бе о гра ду, где у Ар хи ву СА НУ је два има две рол не ми кро фил ма. 
Упр кос то ме што је би ла осно ва на фо то-ла бо ра то ри ја код Ду бров ни ка, 
ко ја је тре ба ло да оба ви ми кро фил мо ва ње ар хив ских фон до ва, оно што 
је фран цу ски ве ли ки исто ри чар Фер нан Бро дел ура дио 1934, ју го сло вен-
ска и срп ска ар хи ви сти ка и исто ри о гра фи ја ни су ура ди ли у пе ри о ду од 
го то во по ла ве ка (1920–1946), о че му је пи сцу ових ре до ва го во рио ака де-
мик Ми ро слав Пан тић, је дан од нај бо љих по зна ва ла ца ар хив ске гра ђе 
ду бро вач ког Ар хи ва по сле нај и стак ну ти јег исто ри ча ра Ду бров ни ка, Јор ја 
Та ди ћа, ко ји на жа лост ни је сти гао да оства ри свој про јект – осни ва ње ви-
со ко школ ске уста но ве за ар хи ви сти ку у Бе о гра ду, по угле ду на јед ну од 
нај у глед ни јих уста но ва те вр сте у све ту, Eco le des Char tes, у Па ри зу.

Уче шће на Се ми на ру Ан дре Ги јуа на EHESS, би ће од не ма лог зна-
ча ја за ис ку ства и на пре до ва ње у ис тра жи вач ком и пе да го шком ба вље њу 
Ју го и сточ ном Евро пом.

Као из да нак нај ви ше др жав не ви со ко школ ске уста но ве Eco le Nor ma le 
Su per i e u re, Ан дре Ги ју је за вр шио и пар тиј ску ка дров ску шко лу у Мо скви, 

62 F. Bra u del, La Médi ter ranée et le mon de médi ter ranéen  à l’épo que de Phi lip pe II 
[Медитеран и ме ди те ран ски свет у вре ме Фи ли па II], t. II, Pa ris 19825 (pre miè re édi tion, 
Pa ris 1949), 533.

63 „Le film com plet des séri es Let te re di Po nen te, Di ver sa di Can cel la ria, No li e Sicurtà, 
qui est au jo urd’hu i con servé au Cen tre Hi sto ri que (VIe Sec tion), 54, rue de Va ren ne, Pa ri s 
VI Ie” [Комплет ми кро фил мо ва се ри ја Let te re di Po nen te, Di ver sa di Can cel la ria, No li e 
Sicurtà, да нас се чу ва у Цен тру за исто ри ју (VI sek ci je), 54 ули ца Ва рен, Па риз VI I], cf. 
Bra u del, Médi ter ranée 2, p. 533. 

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије



57

уо чи Дру гог свет ског ра та. Је дан син му је био глав ни уред ник Има ни теа, 
слу жбе ног гла си ла та да још увек моћ не КПФ. Као члан Ко му ни стич ке 
пар ти је Фран цу ске, био је ви ше пу та кан ди дат на ли сти КПФ у 6. арон ди-
сма ну Па ри за, иа ко је ве ћи део ка ри је ре про вео у Грч кој и у ју жној Ита-
ли ји, где је про у ча вао и пу бли ко вао ви зан тиј ске по ве ље и до ку мен та, од 
оних из Ар хи ва ма на сти ра Про дро ма код Со лу на, па до Си ци ли је и Па лер-
ма где је знао за та ко зва ну срп ску ули цу из ви зан тиј ског пе ри о да ита ли-
јан ског ју га. По зна вао је од лич но ју го сло вен ске ви зан то ло ге и ме ди е ви сте, 
од Остро гор ског и Јор ја Та ди ћа, до Љу бе Мак си мо ви ћа и мла ђих, ко је је 
ра до по зи вао да го сту ју на ње го вом се ми на ру.

Про фе сор на Сор бо ни (EP HE VIe sec tion) од 1968, ви зан то лог, хе ле-
ни ста, па ле о граф, ар хи ви ста, ди рек тор Ака дем ске фран цу ске шко ле у 
Ри му, исте уста но ве у Ати ни, је дан од нај у глед ни јих струч ња ка за исто-
ри ју и ци ви ли за ци ју Ви зан ти је и Бал кан,64 пен зи о ни са њем као про фе со-
ра на EHESS, ни је се ни нај ма ње сма њи ла ње го ва све стра на ак тив ност. 
Члан Ме ђу на род не асо ци ја ци је за сту ди је Ју го и сточ не Евро пе – AI E SEE, 
од 1993, њен пред сед ник (1999–2009), ње го во де ло са др жи де се ти не нај-
ква ли тет ни јих мо но гра фи ја и око две сто ти не на уч них ра до ва.

Ње го ва нај бли жа са рад ни ца би ла је Хе лен Ан то ни ја дис Би би ку, до-
цент на EHESS, још од вре ме на ње го вог осни ва ча Фре на на Бро де ла, 70-их 
го ди на, ка да се Ше ста сек ци ја, за Дру штве не на у ке, Eco le Pra ti que des Ha u tes 
Etu des, оде ље ња Сор бо не за спе ци ја ли зо ва не пост ди плом ске сту ди је, из-
дво ји ла као за се бан део од ко га је осно ван за се бан Уни вер зи тет за Дру-
штве не на у ке, ко ји већ кра јем 80-их го ди на има око две сто ти не ка те дри 

64 A. Gu il lou, La ci vi li sa tion byzan ti ne [Византијска цивилизација], Art haud, Les 
gran des ci vi li sa ti ons, Pa ris 1974, 1995. (1975. – пр ва на гра да Ака де ми је на у ка Фран цу-
ске); Id., Les Ar chi ves de Sa intJeanPro dro me: Sur le mont Ménécée [Архив Све тог Јо ва на 
Кр сти те ља на Ме не сеј ском брду], 1955; Id., Cor pus des ac tes grecs d’Ita lie du Sud et de 
Si ci le [Корпус грч ких ака та ју жне Ита ли је и Сицилије], 1968; Id., Esar ca to e Pen ta po li, 
re gi o ne psi co lo gi ca dell’Ita lia bi zan ti na [Есаркато и Пен та по ли, ре ги ја ви зан тиј ске Ита-
лије], 1968; Id., (R. Folz), De l’An ti qu ité au mon de médiéval / Pe u ples et Ci vi li sa ti ons [Од 
ан ти ке до сред њег ве ка – на ро ди и цивилизације] / 1972; Id., Les ou tils dans les Bal kans 
du Moyen Age a nos jo urs [Алати на Бал ка ну од сред њег ве ка до данас], To me I: No men-
 cla tu re et for mes – To me II: Plan ches Fo ur ni tu res di ver ses – 1980; Id., Ori gi ne e for ma zi
o ne dell’Eu ro pa me di e va le [Порекло и на ста нак Евро пе сред њег века], 1975; Id., Car lo 
Mag no e Ma o met to. Bi san zio, Islam e Oc ci den te nel l’Al to Me di o e vo [Карло Ве ли ки и Му -
ха мед. Ви зан ти ја, ислам и За пад у ра ном сред њем веку], 1987; Id., La Ci vil ta Bi zan ti na. 
Og get ti E Mes sag gio: Fon ti Di plo ma tic he E So ci e ta Del le Pro vin cie [Византијска ци ви ли-
за ци ја. Пред ме ти и по ру ке: ди пло ма тич ки из во ри и про вин ци ске заједнице], 1991; 
Id., La Ci vil ta Bi zan ti na Og get ti E Mes sag gio: Ar chi tet tu ra E Am bi en te Di Vi ta [Византијска 
ци ви ли за ци ја. Пред ме ти и по ру ке: ар хи тек ту ра и жи вот но окружење], 1993.
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ре дов них про фе со ра за све обла сти дру штве них на у ка, у пр вом ре ду исто-
ри ју и со ци о ло ги ју. На уч на и уни вер зи тет ска уста но ва нај ви шег ран га, 
са мо за пост ди плом ске сту ди је, ко ја фор ми ра ка дро ве за елит не уни вер-
зи тет ске ка те дре, др жав не ди пло мат ске слу жбе и на уч но и стра жи вач ке 
уста но ве. 

Хе лен Ан то ни ја дис је би ла још на гла ше ни ји ко му ни ста од Ан дре Ги-
јуа, ко ме фран цу ски и бре тон ски осе ћај за ме ру и за пад на уз др жа ност нису 
до пу шта ли бал кан ску ис кљу чи вост. Она је при том би ла из ра зи ти грч ки 
па три о та, код Гр ка ина че уо би ча је на по ја ва. Би ла је до цент на Сор бо ни у 
вре ме дик та ту ре пу ков ни ка у Грч кој, све срд но је по ма га ла грч ке еми гран-
те ко ји су из бе гли од дик та ту ре, ка да су се ка сни је они до мо гли вла сти и 
по ло жа ја, оста ли су ње ни при ја те љи, као Ва си ли ки Па пу љас, се стра грч-
ког ми ни стра спољ них по сло ва, та ко ђе уни вер зи тет ски про фе сор и не 
ма њи грч ки па три о та. Грч ка вла да је да кле по др жа ва ла про јек те Ан дре 
Ги јуа, у пр вом ре ду пре ко Хе лен Ан то ни ја дис, ко ја је оку пља ла око се бе 
ве ћи број грч ких сту де на та, у пр вом ре ду пост ди пло ма ца и дру штве ња ка, 
до бро до шлих у Фран цу ској где је све ма ње на ста ве и зна ња грч ког је зи ка.

Кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих го ди на, пр ви чо век фран-
цу ске бал ка но ло ги је био је Жорж Ка сте лан, про фе сор на INAL CO (Уни-
вер зи тет Па риз Сор бо на 3), ко ји је од бра нио док то рат о Пр вом срп ском 

Ан дре Ги ју, април 2002.
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устан ку и Ка ра ђор ђу, ка сни је об ја вио и син те зу Исто ри је Бал ка на, ко ја 
је би ла ви ше при руч ник пу бли ци стич ког про фи ла, не го сту ди ја на уч ног 
ни воа ка кве у Фран цу ској је два ако је ко био у ста њу да са чи ни. INAL CO 
Др жав ни ин сти тут за ори јен тал не је зи ке, осно ван у освит ко ло ни јал не 
им пе ри је, био је шко ла за ди пло мат ско осо бље, пре во ди о це, у скло пу ре-
фор ме па ри ске Сор бо не, по сле 1968, ула зи у са став Уни вер зи те та. Знат но 
хи је рар хиј ски и ква ли та тив но ма њег сте пе на од Уни вер зи те та дру штве-
них на у ка – EHESS, ина че уме ре но ле ве ори јен та ци је, где је Ан дре Ги ју био 
је дан од нај у ти цај ни јих ка дро ва. 

У вре ме Бал ка но ло шког кон гре са у Со лу ну, Бо јо вић му пред ла же да 
пре у зме ме сто уве ли ко оста ре лог Ка сте ла на, за пред сед ни ка На ци о нал ног 
ко ми те та Фран цу ске у AI E SEE. Уско ро се то и оства ри ло, умо ран од бал-
кан ске па си ве и не из бе жних ме ђу со би ца, Ка сте лан као да је је два до че као 
да пре да пред сед ни штво мла ђем и ам би ци о зни јем Ги јуу.

Као од вај ка да шњи при ја тељ Ју го сла ви је, Ан дре Ги ју упор но на сто ји 
да при ку пи ра су те де ло ве ју го сло вен ске и срп ске бал ка ни сти ке, по себ но 
по сле смр ти Ра до ва на Са мар џи ћа и Ми лу ти на Гра ша ни на, ко ји су по след-
њи би ли озбиљ ни је за ин те ре со ва ни за ту на уч ну област. Уз по моћ са радни-
ка, не ка ко је на стао, На ци о нал ни ко ми тет за БиХ, ка сни је и за Хр ват ску, 
за Сло ве ни ју и Цр ну Го ру је би ло ви ше успе ха. 

Ан дре Ги ју по ста је пред у зи мљи ви пред сед ник AI E SEE, у ви ше ман-
да та, пр ви пут се Кон грес одр жа ва у Па ри зу, где је би ло знат но ви ше од зи-
ва не го ра ни је са Бал ка на, ка да су де ле га ци је Ја па на, Ру си је или не ке дру ге 
не бал кан ске зе мље, би ле ре пре зен та тив ни је и број ни је од не ких де ле га-
ци ја са Бал ка на.

Нај ве ћа по др шка Ан дре Ги јуу, осим оне ко ју је увек имао од Хе лен 
Ан то ни ја дис и од Грч ке, до ла зи ла је од Ру мун ског на ци о нал ног ко ми те та 
и од Ру му ни је, ака де ми ка Раз ва на Те о до ре скуа,65 исто ри ча ра умет но сти 
и јед ног од чла но ва Ко ми те та ко ји је имао зна чај ну уло гу у ру ше њу дик та-
ту ре Ча у ше ског, ина че при ја те ља Ср ба и Ср би је, ко ји се као и дру ги Руму-
ни ари сто крат ског по ре кла ди чи да ле ким срп ским по ре клом.

65 Пот пред сед ник Ру мун ске ака де ми је на у ка, ми ни стар кул ту ре и ве ра Ру му ни-
је (2000–2004), ау тор је пре ко два дест пет књи га, од ко јих: R. Te o do re scu, Bi zanţ, Bal
ca ni, Oc ci dent la începuturile cul tu rii me di e va le româneşti – se co le le X–XIV [Византија, 
Бал кан, За пад, у освит ру мун ске кул ту ре сред њег ве ка, X–XIV век], Buc ha rest 1974; Id., 
La pe in tu re mu ra le mol da ve des 15ème – 16ème siè cles [Зидно сли кар ство Мол да ви је 
XV–XVI века], Ed. UNE SCO, Buc ha rest, 1995; Id., Ro u ma ins et Bal ka ni qu es dans la ci vi li
sa tion SudEst eu ropéen ne [Румуни и Бал кан ци у ци ви ли за ци ји Ју го и сточ не Европе], 
Buc ha rest 1999; Id., Eu ro pa noastră şi noi [Наша Евро па и ми], Ed. Ca pi tel, Buc ha rest 2008.
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Та ко на Бал ка но ло шком кон гре су у Ти ра ни, Ги ју и Те о до ре ску, пред-
сед ник и Ген сек Кон гре са и AI E SEE, за бри ну то са оп шта ва ју ка ко је Ко-
со во ис та кло сво ју кан ди да ту ру за члан ство у AI E SEE, са зи ва ју са ста нак 
са ам ба са до ром СР Ју го сла ви је, Ал бан цем Ма ли со ром про фе со ром Мар-
ком Ца мај. 

По сле сту диј ског бо рав ка у Грч кој (1996–1997), Бо јо вић би ва од ре ђен 
за пре да ва ча (Chargé de Conféren ces), на Eco le des Ha u tes Etu des en Sci en ces 
So ci a les. За пр ви ци клус пре да ва ња тра же но је да бу де из обла сти еп ске 
на род не књи жев но сти, но во по ста вље ни пре да вач та ко од ре ђу је те му: „Хе-
рој ска ети ка у еп ској на род ној по е зи ји ју жних Сло ве на”.66

Прет ход них го ди на је др жао ви ше сук це сив них пре да ва ња, у пр вом 
ре ду о фер ма ни ма осман лиј ских сул та на на ста ро срп ском је зи ку из Др жав-
ног ар хи ва у Ду бров ни ку, као и дру ге из срп ске исто ри је сред њег ве ка, 
као о ста рим срп ским ле то пи си ма и слич но. Углав ном у окви ру Се ми на ра 
Ан дре Ги јуа. По пен зи о ни са њу Ги јуа, ње го ву ка те дру и Се ми нар пре у зи ма 
Па о ло Одо ри ко, хе ле ни ста и ви зан то лог, Ита ли јан са Уни вер зи те та Уди-
не, ина че оже њен Гр ки њом и вр стан зна лац грч ког је зи ка, спе ци ја ли зо ван 
за Ди ге нис Акри ту и грч ку еп ску по е зи ју у сред њем ве ку. Оче ки вао је да 
је ци клус на род них еп ских пе са ма о Кра ље ви ћу Мар ку нај срод ни ји епу 
о Ди ге ни су Акри ти.

Би ла је то до бра при ли ка да сту ден те и не ке од про фе со ра, као Ан дре 
Ги јуа, Хе лен Ан то ни ја дис и Па о ла Одо ри ка упо зна са исто ри јом срп ске 
на род не еп ске по е зи је, од пр вих ње них при ме ра, пре ко мо ну мен тал ног 
де ла Ву ка Ка ра џи ћа, ре цеп ци је те по е зи је у Евро пи и у све ту пре, за вре ме 
и по сле Ву ко вог до ба, исто вре ме ном на стан ку сла ви сти ке и ком па ра ти-
сти ке, на Ко леж де Фран су, Ма ги страл ним ци клу сом пре да ва ња гла со-
ви тог хе ле ни сте Кло да Фо ри е ла,67 на те му грч ке и срп ске еп ске по е зи је. 
Као и о сто го ди на ка сни је ве ли ког про јек та Мал мо на Пе ри ја, про фе со ра 
на Хар вар ду, хе ле ни сте и хо ме ро ло га, ко ји је мне мо тех ни ку Хо ме ро вих 
епо ва упо зна вао про у ча ва ју ћи на те ре ну по ја ње уз гу сле ју жно сло вен ских 

66 B. Bo jo vić, „Vers une typo lo gie du héros dans la poésie épi que du Sud-Est eu ropéen  
sla ve” [Типологија ју на ка у еп ској по е зи ји сло вен ске Ју го и сточ не Европе], Etu des 
bal ka ni qu es. Ca hi ers Pi er re Be lon. Rec her ches in ter di sci pli na i res sur les mon des helléni que 
et bal ka ni que 7 (2000), pp. 69–87.

67 M. Ibro vac, Cla u de Fa u riel et la for tu ne eu ropéen ne des poési es po pu la i res grec qu es 
et ser bes [Клод Фо ри ел и европ ска суд би на грч ке и срп ске на род не поезије], Pa ris 
1966; B. Bo jo vić, „La re cep tion de la poésie po pu la i re ser be dans l’E u ro pe de la pre miè re 
mo i tié du XI Xe siè cle” [Рецепција срп ске на род не по е зи је у Евро пи пр ве по ло ви не XIX 
века], in La littéra tu re ser be dans le con tex te eu ropéen: tex te, con tex te et in ter tex tu a lité, 
Bor de a ux (MSHA), 2012, pp. 53–64.
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рап со да. Сто га је 1934. до нео у окви ру тог про јек та кон стру и са ни маг не-
то фон, ко јим је сни мио хи ља де углав ном де се те рач ких пе са ма, у Бо сан ској 
Кра ји ни и у Ра шкој обла сти, у пр вом ре ду. Сти хо ви су за пи си ва ни са 
ак цен то ва њем ре чи, док је звук гу са ла ста вио у но те Бе ла Бар ток. Пр ви 
том та ко при ре ђе них пе са ма, об ја вљен је у са рад њи Срп ске кра љев ске 
ака де ми је са Кем бриџ уни вер зи те том.68 О пр вим из да њи ма и пре во ди ма 
срп ске еп ске по е зи је, ње ној ре цеп ци ји у Не мач кој, Фран цу ској, Ру си ји и 
у дру гим зе мља ма. Сле де ће уни вер зи тет ске го ди не би ло је ви ше ком па-
ра ти сти ке, са грч ком у пр вом ре ду, бу гар ском, ал бан ском и дру гим еп ским 
на сле ђи ма Ју го и сточ не Евро пе.

Пре да ва ња су би ла до бро по се ће на, те ма го то во не по зна та, иа ко је 
фран цу ска ака дем ска сре ди на ра ни је да ла пр во ра зред ни до при нос ре-
цеп ци ји и про у ча ва њу срп ске еп ске по е зи је. 

По др шка Ан дре Ги јуа, као јед ног од нај у глед ни јих и ду го го ди шњих 
про фе со ра на EHESS, би ла је од по себ ног зна ча ја, „има те мо ју нео гра ни-
че ну по др шку, под усло вом да се кан ди ду је те од мах за ре дов ног про фе-
со ра”. Нај ве ро ват ни је мо ти ви са но ти ме што је Хе лен Ан то ни ја дис, иа ко 
је би ла јед на од осни ва ча EHESS-a са Фер на ном Бро де лом, оста ла до цент. 
По ли тич ки про фил, или прак са да се стран ци знат но те же би ра ју у нај-
ви ша зва ња.

За кљу чак из ве шта ја о ра ду, ре зул та ти ма и про јек ту Б. Бо јо ви ћа,  
EHESS ха би ли та ци ја 1994, С. Ћир ко вић

68 M. Pa rry, A. B. Lord, Ser boCro a tian He ro ic Songs, Cam brid ge, Bel gra de 1954; 
A. B. Lord, The Sin ger of Ta les, Cam brid ge –Lon don 1960.

Ментори
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Са ха би ли та ци јом од бра ње ном 1994, ко ја да је пра во за из бор у зва ње 
ре дов ног про фе со ра Уни вер зи те та, без ина че оба ве зних осам го ди не 
прак се као пре да вач и до цент, уз оба ве зну ква ли фи ка ци ју за ре дов ног 
про фе со ра Уни вер зи те та, ко ју пу тем из бо ра из да ју струч не ака дем ске 
ко ми си је Др жав ног са ве та Уни вер зи те та (Con seil Na ti o nal des Uni ver sités), 
де кре том пред сед ни ка Ре пу бли ке, Жа ка Ши ра ка, 5 мар та 2001, Бо јо вић 
је по ста вљен за про фе со ра Уни вер зи те та на EHESS.

Се ми нар Ан дре Ги јуа, пред ње гов од ла зак у пен зи ју, био је на те му 
„Па као у Ви зан ти ји”. Из у зет ни по зна ва лац ста ро грч ких, хе ле ни стич ких 
и ви зан тиј ских из во ра и је зи ка, сма трао је да рај и па као у Ви зан ти ји не ма 
го то во ни ка кве слич но сти са ра јем и па клом у за пад ном хри шћан ству. Да 
је у Ви зан ти ји по и ма ње за гроб ног жи во та у нај ве ћој ме ри нео пла то ни стич-
ко, ли ше но за пад ног фор ма ли зма и па пи стич ког дог ма ти зма. Као син но-
та ра и углед ни ка из Нан та, ко ји и сам ни је био кр штен, мо жда као по то-
мак за о ста лих Ху ге но та, Ги ју та ко ђе ни је био ка то лик. Рим и Ва ти кан је 
до бро по зна вао као ди рек тор фран цу ске Рим ске шко ле у том гра ду у ко ме 
је го ди на ма жи вео, као и у Ати ни, где је та ко ђе био на че лу фран цу ске 
на уч не и ака дем ске уста но ве у пре сто ни ци Грч ке. 

О Ри мо ка то лич кој цр кви и Ва ти ка ну је имао не та ко по вољ но ми шље-
ње, као и о па пи Пи ју VI и кар ди на лу Ти се ра ну, ко је је лич но по зна вао.

По сле Се ми на ра о па клу и ра ју у по зној ан ти ци и у Ви зан ти ји, за вид-
но по се ће ног, ко ји се као и обич но са сто јао од чи та ња, пре во да и ана ли зе, 
ста ро грч ких и ви зан тиј ских тек сто ва, за по чи ње но ви Се ми нар, ово га 
пу та о ђа во лу у Ви зан ти ји. Сма трао је, на осно ву ан тич ких из во ра и па ган-
ске ре ли ги је, да су де мо ни до спе ли у хри шћан ство из ју да и зма. По др шка 
по ла зни ка Се ми на ра би ла је не што ма ња не го ра ни је, као уче сник Бо јо вић 
је сма трао да пре да вач има не до след но сти у при сту пу ју да и зму и То ри, 
као и да де ли мич но апри ор но при сту па сло же ној про бле ма ти ци.

По сле не су гла си ца са Одо ри ком, Ги ју ни је на ста вио са сво јим Се ми-
на ром. Ка да је умро, на ње го вом рад ном сто лу за те чен је ру ко пис о „Ђаво-
лу у Ви зан ти ји”.

Ме ђу со би це ко је су нај ви ше ште ти ле ка те дра ма и на уч но и стра жи-
вач ким цен три ма, ко ји су од јед ног по ста ли два бал ка но ло шка цен тра на 
EHESS, док су се и са рад ни ци по де ли ли на две стра не, осим Бо јо ви ћа, ко ји 
ни је имао дру гог из бо ра, јер је као осни вач Ка те дре за исто ри ју и дру штво 
Ју го и сточ не Евро пе, био у по ло жа ју да ште ди ре сур се за Си зи фов по сао 
ко ји га је оче ки вао, у сло же ном и ан та го ни зо ва ном ака дем ском окру же њу.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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СА РАД ЊА

Про фе сор Ив Ла кост

По кре тач но вог при сту па у ге о гра фи ји и ге о по ли ти ци ко ји се по јед-
но ста вље но ве зу ју за на слов ње го ве бро шу ре Ге о гра фи ја у слу жби ра та, 
ро ђен 1929. у Фе су (Ма ро ко), пру жа ју ћи по др шку ФЛН по кре ту за осло-
бо ђе ње Ал жи ра од фран цу ске ко ло ни јал не вла сти, члан КПФ у мла до сти, 
Ив Ла кост је упо ре ђи ван са Фер на ном Бро де лом, чи ме се ње гов удео у 
на у ци без сум ње пре це њу је, иа ко ни је спор но да је ге о по ли ти ци до при нео 
до ме ре да се мо же по ре ди ти са Бро де ло вим ути ца јем у исто ри о гра фи ји. 
Про фе сор Уни вер зи те та Па риз 8 (1968), осни вач ути цај ног ча со пи са Хе
ро дот (1976)69 и Фран цу ског ин сти ту та за ге о по ли ти ку, ме ђу на род ни 
ути цај Ла ко ста уве ли ко пре ва зи ла зи фран ко фон ско под руч је.70

69 „Стра те ги је, ге о гра фи је, иде о ло ги је” – био је по чет ни под на слов ча со пи са, 
да би се уско ро уста лио под на слов: „Ча со пис ге о гра фи је и ге о по ли ти ке” (Re vue de 
géograp hie et de géopo li ti que).

70 Од обим не би бли о гра фи је де ла, од ко јих су не ка има ла ве ли ку ме ђу на род ну 
ди фу зи ју, из два ја мо не ко ли ко на сло ва: Y. La co ste, Les pays so usdéve loppés (Не раз ви је не 
зе мље) (1959); Géograp hie du so usdéve lop pe ment (Ге о гра фи ја не раз ви је но сти), PUF 
1965 (пре ве де но на 15 је зи ка, ори ги нал об ја вљен у 8 из да ња); Ibn Khal doun – Na is
san ce de l’hi sto i re du Ti ersMon de (Ma spe ro 1965); La géograp hie ça sert d’a bord à fa i re la 
gu er re [Географија у слу жби ратовања] (Maspéro 1976. – La Déco u ver te, 1985), де ло са 
ко јим на ста је но ви при ступ у ге о по ли ти ци; Géopo li ti que des régi ons françaises [Геополи-
тика фран цу ских регија] I–I II (Fayard, 1986); Con tre les an titi ers mon di stes et con tre 
cer ta ins ti ers mon di stes [Против ан ти-тре ћег све та и про тив не ких тиермондиста] 
(1985); Dic ti on na i re de géopo li ti que [Речник геополитике] (Flam ma rion, 1993); Dic ti on
na i re géopo li ti que des États [Речник ге о по ли ти ке држава] (1994); Vi ve la na tion: De stin 
d’u ne idée géopo li ti que [Живела на ци ја: суд би на ге о по ли тич ке идеје] (Fayard, 1998); 
La légen de de la Ter re [Легенда пла не те Земље] (Flam ma rion, 2000); L’e au et les hom mes 
[Вода и људи] (Le Cer cle d’art, 2002); De la Géopo li ti que aux Paysa ges. Dic ti on na i re de la 
Géograp hie (Ar mand Co lin, 2003); Géopo li ti que. La lon gue hi sto i re d’au jo urd’hu i [Гео-
политика. Ду го тра ја ње савремености] (Ar mand Co lin, 2006); Géopo li ti que de la Médi
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При пре ма ју ћи но ви број Хе ро до та под на сло вом Срп ско пи та ње (La 
qu e sti on ser be), кра јем 1992, Ив Ла кост се жи во ин те ре су је за зби ва ња у 
рас ко ма да ној Ју го сла ви ји. На ред ни број Хе ро до та је већ био про јек то ван 
под на сло вом Не мач ко пи та ње (La qu e sti on al le man de). Отва ра ње ова два 
на ци о нал на пи та ња усло вља ва ће про бле ма ти ку ге о по ли ти ке Евро пе у 
на ред ном пе ри о ду, сма трао је Ла кост. Сто га се осло нио на са рад њу са Бо-
јо ви ћем у при пре ми пр вог од ова два пла ни ра на бро ја Хе ро до та. Срп ски 
исто ри чар је та ко пре по ру чио је дан број са рад ни ка и при ло га, док је на 
тра же ње Ла ко ста сам на пи сао два при ло га за тај број пре сти жног ча со-
пи са, ко ји је ге о по ли ти ку из ба вио из ге та уни вер зи тет ских гла си ла и 
при бли жио је ши рој чи та лач кој пу бли ци.

Рат у Бо сни био је уве ли ко на днев ном ре ду и већ са мим тим у жи жи 
ин те ре со ва ња, што на ме ће пи та ње ко је Ла кост по ста вља свом срп ском 
са рад ни ку: „Ни ко не зна шта је за пра во циљ Ср ба у Бо сни и ко ја је њихо-
ва стра те ги ја?” Тра жио је по сва ку це ну што пре ци зни ји и са же ти ји од-
го вор на ово пи та ње. Од го вор да ни са ми Ср би ни су са свим на чи сто са 
сво јим ци љем и по го то во са на чи ном да се он по стиг не, јер су би ли при-
те ра ни на из ну ђе не им про ви за ци је, ни је мо гао да за до во љи ис ку сног 
ана ли ти ча ра ко ји је ме ђу на род ну афир ма ци ју сте као ба ве ћи се ге о стра-
те ги јом ра та у Ви јет на му, на Ку би, у Бо ли ви ји и у Кам бо џи.

По чет ком де ве де се тих Ла кост се из ја шња вао о рас па ду Ју го сла ви је 
та ко што је го во рио ка ко је „Ге о граф ска кар та Хр ват ске увре да за здрав ра-
зум”. Ње го ва кон ста та ци ја на и шла је на же сто ког про тив ни ка у из ве сној 
слу жбе ни ци уни вер зи тет ске ад ми ни стра ци је, ина че ис так ну тој ан ти срп-
ској па си о на ри ји, по зна тој по ме диј ским рат но ху шкач ким ак тив но сти ма.71

Ла ко стов са вет ник је већ на са мом по чет ку рас па да Ју го слави је упу-
тио пре ко про фе со ра Не дељ ко ви ћа са ве зном и ру ко вод ству Ср би је не ких 
40 зна чај них пи та ња за да љи раз вој по ли тич ке и ин сти ту ци о нал не кри зе, 
по себ но за ње ну ин тер на ци о на ли за ци ју. Упр кос знат ном ин те ре со ва њу, 
ко је је на вод но у вла ди ним кру го ви ма иза зва ла ова ли ста пи та ња, ни на 
јед ном ни ко ме ни је па ло на па мет да пру жи, ма и нај кра ћи од го вор.

ter ranée [Геополитика Медитерана] (Ar mand Co lin, 2006); La qu e sti on post co lo ni a le 
(Пи та ње пост ко ло ни ја ли зма), Fayard (2010); La géopo li ti que et la géograp hie, en tre ti ens 
avec Pa scal Lo rot [Геополитика и ге о гра фи ја, раз го во ри са Па скал Лоро], Pa ris, éd. 
Cho i seul, 2010; Atlas géograp hi que [Географски атлас], Édi ti ons La ro us se (2013); Géopo
li ti que de la Na tion Fran ce [Геополитика фран цу ске нације], PUF (2016).

71 Жа ле ћи се ње ном оцу, по зна том фи ло зо фу Ед га ру Мо ре ну, на по но вље не 
на па де у јав но сти и уз не ми ра ва ње од стра не ове ак ти вист ки ње, од го вор је био ка ко 
је то због ње не фру стри ра но сти и не сре ђе но сти при ват ног жи во та.

Сарадња
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Ла ко стов са рад ник ни је имао дру-
гог из бо ра не го да им про ви зу је од го вор 
ко ји би Ср би у Бо сни мо гли да ти на иза-
зо ве од стра не уну тра шњих и спољ њих 
чи ни ла ца са ко ји ма су би ли су о че ни.72 
То је мо гло би ти ре ги о нал но са мо о пре-
де ље ње пу тем ре фе рен ду ма, с об зи ром 
на хе те ро ген рас по ред и из ме ша ност ста-
нов ни штва, што би се у крај њем ис хо ду 
све ло на кан то ни за ци ју БиХ у ви ду кон-
фе де ра ли за ци је на лик швај цар ском 
мо де лу.

Пр ви при мер ци овог из да ња Хе ро
до та сти гли су Вен су и Ове ну на че лу 
ме ђу на род не ар би тра жне ко ми си је и 
при ву кли су па жњу као мо гућ ност ком-
про ми сног ре ше ња на чел но при хва тљи-

вог за све стра не у су ко бу.73 План ко ји је мо гао спре чи ти рат у Бо сни, по-
ну ђен го ди ну да на пре то га у Ли са бо ну, под по кро ви тељ ством пор ту гал ског 
пре ми је ра Ку ти ље ра и Ка ринг то на, био је пот пи сан од све три стра не (18. 
мар та 1992), али је пот пис по ву као Али ја Изет бе го вић (28. мар та), по са-
ве ту аме рич ког ам ба са до ра у Бео гра ду, Ци мер ма на.

Те мат ски број Хе ро до та – Срп ско пи та ње, иза звао је од ре ђе но инте-
ре со ва ње у ре дак ци ји днев ног ли ста По ли ти ка ко ја је нај пре пла ни ра ла да 

72 „Po ur une so lu tion équ i ta ble, po ur un rè gle ment du ra ble, po ur un arrêt immédi at 
des ho sti lités en Bo snie-Herzégo vi ne: le re spect du con sen sus et l’ap pli ca tion conséqu en te 
du dro it des pe u ples à l’a u todéter mi na tion” [За пра вич но и трај но ре ше ње, за нај бр жи 
пре кид су ко ба у Бо сни и Хер це го ви ни: уз по што ва ње кон цен зу са и до след ну при ме ну 
пра ва на ро да на самоопредељење], Héro do te 67, Re vue de géograp hie et de géopo li ti que 
„La qu e sti on ser be” [Херодот, ча со пис за ге о гра фи ју и ге о по ли ти ку – Срп ско питање], 
4e tri me stre 1992, Pa ris, jan vi er 1993, pp. 148–150.

73 Иа ко је Ра до ван Ка ра џић, под при ти ском Ми ло ше ви ћа и Ћо си ћа, на чел но 
при хва тио, од но сно пот пи сао Венс-Ове нов план, ње го ва ра ти фи ка ци ја усло вље на 
је ре фе рен ду мом ко јим је са 96% из ја шња ва ња овај план од ба чен. На за тво ре ној 
сед ни ци, по сла ни ци На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске од ба ци ли су Венс-Ове-
нов план (6. ма ја 1993), а ју го сло вен ска де ле га ци ја је на пу сти ла за се да ње. Лорд Овен 
је 18. ју на са оп штио да је план зва нич но мр тав. Овен-Стол тен бер гов план од ју ла 
1993, пре ма ко ме би Ср би за др жа ли 52% те ри то ри је, му сли ма ни 30% а Хр ва ти 18%, 
му сли ма ни су од ба ци ли 29. ав гу ста исте го ди не. J. Gla ur dić, The Ho ur of Eu ro pe: We stern 
Po wers and the Bre a kup of Yugo sla via, Yale Uni ver sity Press, Lon don 2011, 294.
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га пре не се у на став ци ма, убр зо је то стор ни ра но као ини ци ја ти ва ми мо 
мо но по ла зва нич не по ли тич ке но мен кла ту ре.

По сле Деј тон ског спо ра зу ма 1995, Хе ро дот се по но во ин те ре су је за 
Бал кан ско пи та ње, овог пу та у ви ду спе ци јал ног бро ја под на сло вом Про
шлост те ри то ри ја. Од срп ског исто ри ча ра се тра жи текст из исто риј ске 
ге о гра фи је и про ме не ет нич ких струк ту ра на Ко со ву. То ком при пре ме овог 
бро ја до ла зи до не ких кон цеп циј ских про ме на и пра те ћих чи ни ла ца, та-
ко да се већ при пре мљен текст об ја вљу је у Со лун ском го ди шња ку стра-
те шких сту ди ја Bal kan Stu di es.74

Као је дан од оних ко ји ни је мо гао про пу сти ти при ли ку да укњи жи 
си гу ран по го дак на ша хов ни ци у нај ве ћој ме ри аси ме трич ног кон флик та 
– НА ТО про тив Ју го сла ви је 1999, по твр ђу ју ћи сво ју иде о ло шку и по ли-
тич ку ис прав ност, Ив Ла кост ста вља сво је бо га то ис ку ство у слу жбу хе-
ге мони је про тив ко је се не кад ан га жо вао. У апри лу 1999, ша ље Бо јо ви ћу 
ру ко пис свог члан ка ко ји ће су тра дан би ти об ја вљен у Мон ду, са сво јим 
струч ним до при но сом агре си ји пре ма већ про ве ре ном ша бло ну „Сви про-
тив јед но га”, ко јим пре по ру чу је коп не ну ин ва зи ју на Ју го сла ви ју пре ко 
рав ни ца Па нон ске ни зи је, уме сто пре ко не за хвал них бал кан ских гу ду ра. 
Уз ко ле ги јал но пи сам це са не до ре че ном ци нич ном по ру ком: „Као срп ском 
па три о ти ми слио сам да ће вам би ти лак ше да ово мо је пи са ње от кри је те 
на овај на чин пре не го на стра ни ца ма Мон да”.

Као члан ко ми си је на од бра ни док тор ске ди сер та ци је Зо ра на Пе тро-
ви ћа Пи ро ћан ца,75 2009. го ди не, Ив Ла кост има же шћи вер бал ни ду ел с 
дру гим чла ном ко ми си је Ан дре Ги ју ом. Пред сед ник ко ми си је Пре драг 
Си мић и мен тор Бо јо вић, in ex tre mis су ус пе ли да спа су рад ко ми си је уо чи 
са ме од бра не. За те че ни Ср би су ус пе ли у овој нео че ки ва ној ми ров ној ми-
си ји да не ка ко уми ре два су прот ста вље на фран цу ска ау то ри те та.

Др Ди ми три На ста се (1924–2013)

На уч ни са вет ник Ви зан то ло шког ин сти ту та у Ати ни, ру мун ски ви-
зан то лог и ме ди е ви ста, био је при ја тељ Пе треа На сту ре ла, као и дру гих 

74 „Ko so vo-Me to hi ja XI e–X VI Ie siè cle” [Косово и Ме то хи ја, од XI до XVII века], 
Bal kan Stu di es 38/I, Thes sa lo ni que 1997, 31–61.

75 Z. Pe tro vić Pi ro ća nac, Ana to mie d’une au todégradatio: la Ser bie et l’ascen sion de 
Slo bo dan Mi lošević (1982–1992). Thèse: Hi sto i re et ci vi li sa tion: EHESS: 2009. So us la di-
rec tion de Boško Bojović. Id., Ana to mie d’u ne au todégradation. La Ser bie et l’a scen sion 
de Slo bo dan Mi lo se vic (1982–1992) [Анатомија јед ног са мо де гра ди ра ња. Ср би ја и успон 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа (1982–1992)], L’Har mat tan, Pa ris 2011, 302 p.
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ру мун ских исто ри ча ра у Фран цу ској. На пу стио је Ру му ни ју као и дру ги 
еми гран ти ко ји су бе жа ли од ре пре сив ног ре жи ма. 

Као ви зан то лог и ме ди е ви ста уче ство вао је, по ред оста лих на уч них 
ску по ва, ра до на они ма о Пр вом, Дру гом и Тре ћем Ри му, ко ји се сва ке три 
го ди не одр жа вао у Ри му, Ис тан бу лу и Мо скви. Као спе ци ја ли ста за им пе-
ри јал ну иде ју у ру мун ским зе мља ма, јед ној од оми ље них те ма ру мун ских 
исто ри ча ра, На ста се је на ро чи то био упу ћен у срп ску исто ри ју. По ре клом 
из ари сто крат ске по ро ди це из Мол да ви је, био је ина че при ја тељ Ср ба, чи ју 
је од ва жност и по ли тич ку са мо бит ност кроз исто ри ју на ро чи то це нио. 
При том је био и кри ти чан, го во рио је ка ко по сто је два не по кор на на ро да 
на Бал ка ну, Ср би и Гр ци, ко ји не про пу шта ју при ли ку да ср ља ју гла вом 
у зид. На ро чи то по во дом на ци о нал ног пра зни ка ко ји сла ви ула зак Грч ке 
у Дру ги свет ски рат. „Ми ни кад ни смо ишли про тив ве ли ких си ла, по гле-
дај те ко ли ка је Ру му ни ја”. Сма трао је да Ср би по го то во за слу жу ју бо љу 
суд би ну у Ју го сла ви ји.

Срп ска исто ри ја има по себ ну ко но та ци ју за мно ге ру мун ске исто ри-
ча ре, ко ји у њој ви де не ку вр сту пред и сто ри је ру мун ских кне же ви на, чи ја 
се др жав ност афир ми ше кра јем сред њег ве ка, не ду го пре до спе ва ња у 
ор би ту Осман лиј ског цар ства, ка сни је фа на ри от ског, по том и ру ског ту-
тор ства, да би у XIX ве ку при хва ти ли гер ман ску ди на сти ју, све до до спе-
ва ња у за ви сност од СССР-а, као и дик та ту ру Ча у шев ског.

Им пе ри јал на иде ја је ми мо и шла ма ло ког од ина че вр ло обра зо ва них 
ру мун ских исто ри ча ра и фи ло ло га. На ста ла је у XIX ве ку, у че му је по се-
бан до при нос нај и стак ну ти јег ру мун ског исто ри ча ра Ни ко ла ја Јор ге, чи је 
мо ну мен тал но де ло пре ва зи ла зи зна чај са ме ру мун ске исто ри о гра фи је. 
Ње го ва Ви зан ти ја по сле Ви зан ти је под ра зу ме ва име Ру му ни је као на сле-
ђе Ро ма ни је, Ру ме ли је, Ру ма, Ис точ ног рим ског цар ства, Дру гог, хри шћан-
ског Ри ма, пре ма то ме, ле ги тим не Рим ске им пе ри је на сле ђе не од Кон стан-
ти на Ве ли ког. 

Ка ко Вла шка и Мол да ви ја ни су мо гле има ти кон ти ну и тет са Ви зан-
ти јом, ни пре ко Све те Го ре, ле ги ти ми тет срп ских де спо та и ди на ста, као 
и оста лих вел мо жа и срп ских прин це за ко ји су на шли при бе жи ште у тим 
кне же ви на ма, имао је не ма ли зна чај у тим про јек ци ја ма.76

76 D. Na sta se, „Le Mont At hos et la po li ti que du pa tri ar cat de Con stan ti no ple, de 
1355 à 1375” [Света Го ра и по ли ти ка Ца ри град ске па три јар ши је, од 1355 до 1375], Sym
me ik ta, vol. 3 (1979), pp. 121–177; Id., „Le lan ga ge symbo li que médiéval et son im por tan ce 
po ur les étu des byzan ti nes” [Значење сим бо ла у сред њем ве ку и њи хов зна чај за ви зан-
тологију] (1981), Ja hr buch der österreichischen Byzan ti ni stik, vol. 31 (1981) pp. Be i heft 1–6; 
Id., „L’idée impéri a le dans les pays Ro u ma ins et le ’crypto-em pi re chrétien’ so us la do mi na tion 
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Бо га та би бли о те ка Ми те ла На ста сеа, би ла је од зна чај не ко ри сти за 
про у ча ва ње ру мун ске ди пло ма ти ке, на ро чи то за ра до ве и мо но гра фи ју 
о вла шко-мол дав ским по ве ља ма Ар хи ва ма на сти ра Хи лан да ра. На ста се је 
увек био спре ман да по мог не у пре во ду из во ра и ли те ра ту ре на ру мун ском, 
не за ви сно од то га што им пе ри јал на иде ја ру мун ске исто ри о гра фи је ни је 
на и ла зи ла на зна чај ни ју по др шку срп ског исто ри ча ра. Та ко је би ло то ком 
пр вог (1996–1997), као и дру гог (2004), сту диј ског бо рав ка у Грч кој.

Као при ја тељ и ста ри ји ис ку са ни ко ле га, по ли гло та и ари сто кра та 
ста ро га ко ва, го спо дин ко ји се под јед на ко сло бод но осе ћао на че ти ри 
стра не све та, не за ви сно од раз ли ка у ми шље њи ма, оста је у нај леп шем 
се ћа њу, до сто јан сва ког по што ва ња.

Проф. др Сло бо дан Ден Сте фа но вић

Ро ђен под окри љем Кра љев ске Ју го сло вен ске Вој ске, од оца Ср би на 
та да у слу жби бри тан ске вој ске и мај ке из Ли тва ни је, Ден/Де ни Сло бо дан 
Сте фа но вић је био прав ник и адво кат у Сид не ју. Док то ри рао је на хр ват-
ској кри зи од 1971. го ди не, на Уни вер зи те ту Па риз X у за јед ни ци са Ви со  ком 
шко лом дру штве них на у ка Сор бо не. По том се вра тио у Ау стра ли ју, да би 
по сле не ко ли ко го ди на до шао по но во у Фран цу ску.

Пре да вао је на Уни вер зи те ту Па риз I Сор бо на-Пан те он ан гло сак сон-
ску прав ну тер ми но ло ги ју „Ко мон Ло” (Com mon Law), као ван ред ни про-
фе сор, у тој обла сти је био је дан од пр вих, ако не и пр ви струч њак у Фран-
цу ској. Та ко ђе, пре да вао је на Уни вер зи те ту Па риз XII, ан гло санк сон ско 

ot to ma ne. État et im por tan ce du problème” [Идеја цар ства у ру мун ским зе мља ма и „хри-
шћан ска крип то-им пе ри ја” под осман лиј ском до ми на ци јом. Ста ње и зна чај про-
блематике] (1981), Symme ik ta, vol. 4 (1981) pp. 201–250; Id., „La sig ni fi ca tion cachée des 
do cu ments at ho ni tes” [Прикривено зна че ње све то гор ских документата] (1982), Ja hr
buch der österreichischen Byzan ti ni stik, vol. 32, 2 (1982) pp. 257–268; Id., „Les débuts de 
la com mu na uté œcuméni que du Mont At hos”, [Почеци ва се љен ске за јед ни це Све те 
Горе] (1985), Symme ik ta, vol. 6 (1985) pp. 251–314; Id., „Im pe rial cla ims in the Ro ma nian 
prin ci pa li ti es from the fo ur te enth to the se ven te enth cen tu ri es. New con tri bu ti ons” (1988), 
The Byzan ti ne Le gacy in Ea stern Eu ro pe, pp. 185–224; Id., „Re mar qu es sur l’idée impéri-
a le en Rus sie avant 1453” [О иде ји цар ства у Ру си ји пре 1453] (1993), Re vue des étu des 
ro u ma i nes, vol. 17/18 (1993) pp. 95–107; Id., „Ste fan cel Ma re im pa rat” [Стефан Ве ли ки – 
император] (1998), Stu dii si ma te ri a le de is to rie me die, vol. 16 (1998) pp. 65–102; D. Na  sta se, 
S. Go ro vei, B. So rin, I. Jo u di ou, S. So rin, Ma ria Mag da le na Za ha ri uc, Pe tro nel, P. Na stu rel, 
De Po te sta te. Sem ne si ex pre sii ale pu te rii în Evul Me diu românesc [De Po te sta te. Signs and 
ex pres si ons of po wer in Ro ma nian Mid dle Ages], Ia si 2006. D. Na sta se, Pri no sul românesc 
adus Sfântului Mun te şi va lo a rea lui simbolică [Допринос Све тој Го ри ру мун ских кне-
зо ва и ње гов сим бо лич ки значај], Edi tu ra Mi tro po lit Ia cov Put ne a nul, Put na 2017.
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пра во Com mon Law, као ван ред ни про фе сор под уго во ром на од ре ђе но 
вре ме. Упр кос то ме и да су ње го ви уни вер зи те ти же ле ли да га ти ту ли шу, 
„Др жав но ве ће Уни вер зи те та” (Con seil Na ti o nal des Uni ver sités [CNU]) од-
би ло је, у спе ци јал ној про це ду ри, да га упи ше на спи сак ли ца ква ли фи-
ка ци ја, иа ко је био ви ше не го ква ли фи ко ван. Сто га је го ди на ма ра дио под 
уго во ром на од ре ђе но вре ме. По сле де се так го ди на овог не из ве сног и не-
ко ле ги јал ног од но са, ула же ту жбу про тив CNU Вр хов ном су ду (Con seil 
d’E tat) Ре пу бли ке Фран цу ске. Прав на др жа ва и ау стра лиј ски прав ник 
до би ја ју овај спор на нај ви шем ни воу пра во су ђа. 

Из у зет но ком пе тен тан по зна ва лац срп ске исто ри је, као и ју го сло-
вен ске, по себ но исто ри је XX ве ка, његовe ком пе тен ци је из те обла сти 
ни су на од го ва ра ју ћи на чин вред но ва не у Фран цу ској, при том су по нај-
ма ње по зна те у Ср би ји. Још је бо љи зна лац де мо гра фи је и ста ти сти ке, 
по себ но ста ти сти ке ге но ци да у НДХ, ње го во зна ње и бо га та до ку мен та-
ци ја ко ју је при ку пљао, оста ју, до даљ њег, не ис ко ри шће ни.

Пи сао је ру бри ке за ен ци кло пе ди је на ен гле ском и на фран цу ском, 
као и дру ге на уч не ра до ве, што та ко ђе ни је по зна то. 

Док то рат из 1979. оста је и да ље нео бја вљен као по себ на књи га, иа ко 
је би ло на ја ва да ће би ти об ја вљен, што је зна чај на пра зни на и не до ста так 
за исто ри о гра фи ју Ју го сла ви је.

Прав ник, исто ри чар, де мо граф и ста ти сти чар, ан гло фон и фран ко фон, 
на уч ник и пи сац срп ског је зи ка, као и ен гле ског и фран цу ског; не у мо ран 
бо рац про тив ан ти срп ске про па ган де и ср бо фо би је, ме та не во ља, прет њи 
и опа сно сти. Да је сре ће и му дро сти, за ова квог ака дем ског про фе со ра 
нај ви шег фор ма та би одав но би ло ме ста у ва жним на ци о нал ним уста но-
ва ма у Ср би ји. Тим пре, што су не ки од срп ских ака дем ских ка дро ва одр-
жа ва ли при ја тељ ске од но се са њим, оче вид но не по ми шља ју ћи да би ло 
шта ме ња ју у сво јој са мо и зо ла ци ји.

Срп ски еми грант Ко чо вић, об ја вио је соп стве ну ста ти сти ку ге но-
ци да у НДХ, ко ја се ра до ци ти ра од стра не опо не на та и не га то ра ге но-
ци да, јер да је не што ма ње ци фре не го Хр ват, та ко ђе ама тер, Жер ја вић 
– сто га Сте фа но вић пи ше, за углед ну фран цу ску из да вач ку ку ћу Ро берт 
Ла фонт, два члан ка за Реч ник Сло бод на Фран цу ска (2010) и че ти ри за 
Енци кло пе ди ју Дру гог свет ског ра та (2015),77 од ко јих два ко је је сам пред-

77 При пре мље на уз са рад њу са Au stra lian Na ti o nal Uni ver sity, ен ци кло пе ди ја 
’Ау стра лиј ски на род’ је има ла ме ђу на ло же ним ци ље ви ма да ста ти стич ки при ка же 
ау стра лиј ско ста нов ни штво на на уч ној ба зи. Он је та да већ имао ис ку ство у та квом 
по слу као ау тор ра да ’So cioEt hnic Yugo slavs in N.S.W.’ (Сид неј 1982) ка да се тру дио 
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ло жио: Ју го сла ви ја за Реч ник...78 и Ју го сло вен ски рат ни гу би ци за Ен ци кло-
пе ди ју.79

Др Алек сан дар По по вић (1931–2014)

Број оних ко ји су се ба ви ли Бал ка ном и Ју го и стич ном Евро пом, био 
је не ве лик. Од ста ри је ге не ра ци је, је дан од пр вих ко ји се ба вио Бал ка ном, 

да по ка же да то бо жње ста ти стич ке број ке са ко ји ма се та да ба ра та ло у јав но сти (на 
при мер у штам пи), а на осно ву то га су ау стра лиј ске вла сти у окви ру мул ти кул тур не 
по ли ти ке до де љи ва ле раз не при ви ле ги је (на при мер број са ти на ра ди ју итд.), па и 
нов ча на сред ства, ни су ни из бли за од го ва ра ли ствар но сти, а по себ но у од но су на 
хр ват ске до се ље ни ке ко ји су би ли пред ста вља ни као мно го број ни ји не го што су 
ствар но би ли, на и ме да су чи ни ли нај ма ње 2/3 па чак и до пре ко 80% од ет нич ких 
Ју жних Сло ве на (углав ном Ју го сло ве на) на ста ње них у Ау стра ли ји. Те ци фре су биле 
до ка за не у ње го вом ра ду као пот пу но по гре шне, што је та ко ђе ва жи ло и за ци фре 
о Ср би ма, али у обрат ном сми слу, јер је њи хов број обич но био знат но сма њен. Ве-
ро ват но је он баш за то за мо љен да на пи ше ’Serbs’, пр ви ен ци кло пе диј ски чла нак о 
ау стра лиј ским / ау стра ли јан ским Ср би ма ко ји је био ра ђен на осно ву нај ба зич ни јег 
ис тра жи ва ња с об зи ром на вр ло оскуд ну рас по ло жи ву ли те ра ту ру и дру ги по тре бан 
ма те ри јал. Он је из не на дио глав ног уред ни ка ен ци клопе ди је, др Ja mes Jupp, за то што 
ни је мо рао да на пра ви ни јед ну ис прав ку у ве зи с ен гле ским је зи ком (ве о ма ре дак 
слу чај), а та ко ђе је из не на дио пред сед ни ка про јек та Ко ми те та за ен ци кло пе ди ју, нај-
чу ве ни јег ау стра лиј ског де мо гра фа, др Char les Pri ce по што су се ста ти стич ки ре зул-
та ти до ко јих је он до шао, упо тре бља ва ју ћи свој ме тод, прак тич но по ду да ри ли са 
ра до ви ма уни вер зи тет ске еки пе за ду же не за тај по сао (а ко ји су то го ди на ма ра ди ли 
за све ет нич ке гру пе у Ау стра ли ји) са мно го бо љим сред стви ма као, на при мер, ди-
рект ним при сту пом по пи сној ста ти стич кој гра ђи, или од го ва ра ју ћим ста ти стич ким 
ма те ри ја ли ма Ми ни стар ства за ми гра ци је (Mi gra tion De part ment). 

78 Овај чла нак је на пи сао да ука же на не до пу сти ве, ме то до ло шки не при хва тљи-
ве, гре шке по во дом из ра чу на ва ња де мо граф ских гу би та ка Ју го сла ви је (1941–1945) 
ко ји је из ра дио ина че чу ве ни ма те ма ти чар г. I. La ha и ње го ви след бе ни ци, Б. Ко чо вић 
и г. В. Жер ја вић. Он по ка зу је да су ви ше ве ро до стој ни ре зул та ти ра до ва проф. др Д. 
Во гел ни ка и др Ж. Ђор ђе ви ћа (око 1,8 ми ли о на) чи ји су ре зул та ти мно го бли жи 
зва нич ној ци фри ко ја да је број из гу бље них жи во та од 1,7 ми ли о на, од ко јих су, пре ма 
ње го вим про ра чу ни ма сле де ћи прет ход но ци ти ра не ра до ве, ви ше од 1,2 ми ли о на 
пра во слав ни (98% Ср би). Чла нак је ути цао на из ве сне дру ге пи сце о овом пред ме ту 
да по сту па ју опре зно са Ко чо ви ће вим и Жер ја ви ће вим по да ци ма, чи ји је број из гу-
бље них жи во та за це лу Ју го сла ви ју из но си вр ло ма ло (14 од но сно 27 хи ља да) из над 
1 ми ли о на тј. око 60% зва нич не ци фре.

79 The Au stra lian Pe o ple an Encyclo pe dia of the Na tion, its Pe o ple and the ir Ori gins, 
Sydney (N. S. W.), 1988; 2nd Edi tion Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, New York, 
Oa kle igh (Vic.), 2001; Dic ti on na i re de la Fran ce li bre [Енциклопедија Сло бод не Фран-
цу ске], Ro bert Laf font, Pa ris 2010; Encyclo pe die de la Se con de gu er re mon di a le [Енци кло-
пе дија Дру гог свет ског рата], Ro bert Laf font (2015).
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као ви со ко це ње ни струч њак за бал кан ски ислам, био је Алек сан дар По-
по вић, ори јен та ли ста и исла мо лог, је ди ни по зна ва лац те обла сти, знао је 
та ко ре ћи сва ку дер ви шку те ки ју од Ко со ва и Ал ба ни је, па до бо сан ског, 
вр ло разли чи тог исла ма. Ди пло ми рао је арап ски је зик на INAL CO 1957. 
го ди не. 

Алек сан дар По по вић је ро ђе ни брат сли ка ра Ми ће По по ви ћа, ро дом 
из Ло зни це. Као играч ко шар ка шке ре пре зен та ци је Ју го сла ви је, остао је 
у Фран цу ској, али не као ко шар каш, не го ра де ћи на пор но спо ред не по сло-
ве, учио тур ски и вре ме ном по стао углед ни струч њак за бал кан ски ислам, 
на уч ни са рад ник, по том на уч ни са вет ник у CNRS-у, као и на став ник на 
Сор бо ни – EP HE, где је био пре да вач (1975–1993). По што се ба вио не ко 
вре ме бал кан ским исла мом у сред њем ве ку, ње го во ин те ре со ва ње се усме-
ри ло пре ма но во ве ков ном и са вре ме ном исла му на истом про сто ру.80 Као 
на уч ни са вет ник у CNRS ру ко во дио је ис тра жи вач ком гру пом „Про све та 
у пе ри фер ном му сли ман ском све ту” (1983–1996), по том са рад ник ру ко-
во ди о ца ин тер ди сци пли нар не гру пе на EHESS „Пе ри фер ни му сли ман ски 
свет” (1986–2001).

Про фе сор на EHESS и на Ко леж де Фран су, Жил Вајн штајн, по себ но 
је це нио и осла њао се на ње го ве ком пе тен ци је, у за јед нич ким на уч ним 
про јек ти ма и пу бли ка ци ја ма, та ко и као гла ви уред ник Тур ци ке.

Но ра Бе лов, углед на но ви нар ка лон дон ског Об сер ве ра, и исто ри чар, 
ко ја је об ја ви ла сту ди је о Ју го сла ви ји и не за вид ном по ло жа ју Ср ба у 

80 A. Po po vić, Islam bal ka ni que, les mu sul mans du SudEst eu ropéen  dans la péri o de 
postot to ma ne [Балкански ислам, му сли ма ни Ју го и сточ не Евро пе у по сто сман лиј ском 
периоду], pu bliée en 1986. Ау тор број них чла на ка о му сли ман ским ми стич ним за-
јед ни ца ма на Бал ка ну и мо но гра фи ја као што је: Les Mu sul mans you go sla ves, 1945–1989 
[Југословенски му сли ма ни, 1945–1989] (L’Âge d’Hom me, 1990); Id., „Les or dres mysti-
qu es mu sul mans dans les Bal kans à l’é po que post-ot to ma ne” [Муслимански ми стич ки 
ре до ви на Бал ка ну у по сто сман лиј ском периоду], in Ana to lia mo der na – Yeni ana do lu, 
To me 2 (1991); Id., Der vic hes et cimetières ot to mans [Дервиши и осман лиј ска гробља], 
pp. 221–226; Id. (са Nat ha lie Clayer), „Sur les tra ces des der vic hes de Macédoine you go-
sla ve” [На тра гу дер ви ша ју го сло вен ске Македоније], in Ana to lia mo der na – Yeni ana
do lu, To me 4, 1992; Id., „Der vic hes des Bal kans, dis pa ri ti ons et re na is san ces” [Дервиши 
на Бал ка ну, не ста нак и препороди] pp. 12–64; Id., „Les mu sul mans de Bo snie-
Herzégovine, mi se en pla ce d’une gu er re ci vi le” [Муслимани Бо сне и Хер це го ви не, 
по став ка гра ђан ског рата], in Ac tes de la rec her che en sci en ces so ci a les. Vol. 116–117, mars 
1997, Hi sto i re de l’État, pp. 91–104; https://www.per see.fr/doc /arss_0335-5322_1997_num_ 
116_1_3216.
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њој,81 до ла зи у Па риз 1992. го ди не. Пре ко Мир ја не Флајш ман и Бо јо ви-
ћа, сре ће се са Алек сан дром По по ви ћем, по ста вља му број на и пре ци зна 
пи та ња, и по сле ње го вих од го во ра, пи та га на кра ју су сре та: „Да ли сте 
ви про му сли ман ски ори јен ти са ни?”, на шта до би ја од го вор: „Има те 
фак то гра фи ју на јед ној стра ни, као и ин тер пре та ци ју на дру гој, ва жно 
је да се те две ства ри мо гу раз ли ко ва ти и да сва ко мо же сте ћи сво је ми-
шље ње”.

Ра то ви де ве де се тих ја ко су га по га ђа ли, на ро чи то рат у Бо сни, нај-
ви ше агре си ја НА ТО-а на Ср би ју и Цр ну Го ру. Та да је са гор чи ном го-
во рио о свом окру же њу, „Ни ко од то ли ких мо јих ко ле га и при ја те ља 
ов де, баш ни ко ме ни је пи тао шта ја ми слим о ово ме и ка ко то до жи вља-
вам”. При том је при чао ка ко су га из др жав них слу жби и ми ни стар ста ва 
ра ни је пи та ли и пом но слу ша ли ње го ве од го во ре на пи та ња из ње го ве 
не ис црп не ри зни це зна ња. Об ја вио је пре ма соп стве ној тврд њи око 20 
књи га, што са мо стал но, што у ко лек тив ним пу бли ка ци ја ма и на уч ним 
про јек ти ма.

Алек сан дар По по вић се вај као, ка ко ни кад ни ко ме из Ју го сла ви је још 
ни је ус пео да об ја сни, шта је то EP HE, где је он био пре да вач, EHESS, као 
и дру ге уста но ве нај ви шег сте пе на уни вер зи тет ских сту ди ја у Фран цу ској. 

Ње го ва жи вот на са пут ни ца, На та ли Кла јер, је дан је од рет ких струч-
ња ка за ал бан ски је зик, исто ри ју и дру штве не про це се, ко ју је он нај ве ћим 
де лом фор ми рао, осим кад је реч о је зи ку ко ји је на у чи ла из гле да због 
ал бан ског по ре кла.

У че твр том бро ју го ди шња ка Бал кан ске сту ди је (ко ји Ан дре Ги ју 
по кре ће 1994), Бо јо вић, као при ре ђи вач те мат ског бро ја: „Аутох тонo спи-
са тељ ство бал кан ских зе ма ља”, об ја вљу је при ло ге Са ше По по ви ћа и На-
та ли Кла јер.82

81 N. Be loff, Ti to’s Fla wed Le gacy: Yugo sla via and the West Sin ce 1939. We stvi ew Pr. 
(1986); Id., Yugo sla via: An Avo i da ble War (1997).

82 A. Po po vić, „La pres se des mu sul mans des Bal kans au co urs de la Se con de gu er re 
mon di a le (1941–1944/45)” [Муслиманска штам па на Бал ка ну у вре ме Дру гог свет ског 
ра та (1941–1944/45)]; Nat ha lie Clayer (CNRS), „Pres se et iden tité na ti o na le en 1903–1904 
d’après les rap ports des con suls au stro-hon gro is” [Штампа и на ци о нал ни иден ти тет 
1903–1904, пре ма из ве шта ји ма ау стро у гар ских кон зула], in Etu des bal ka ni qu es. Ca hi ers 
Pi er re Be lon. Rec her ches in ter di sci pli na i res sur les mon des helléni que et bal ka ni que 4 (Di rec-
te ur sci en ti fi que An dré Gu il lou, éd. De Boc card, Pa ris, so us la di rec tion de B. Bo jo vić), № 4 
(1997), pp. 201–221; pp. 177–197 + 1 car te.
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Проф. др Ми ли вој Сре бро

Шеф Ка те дре ср би сти ке на Уни вер зи те ту у Бор доу,83 Mon ta ig ne, по-
кре тач сај та Ser bi ca,84 ор га ни за тор ме ђу на род них на уч них ску по ва,85 Ми-
ли вој Сре бро је оку пио око сво је ка те дре у Бор доу са рад ни ке и пре во ди-
о це, ор га ни зо вао пе да го шке ак тив но сти и пре во де, при бли жа ва срп ску 
књи жев ност фран цу ском го вор ном под руч ју и чи та лач кој пу бли ци. По-
сле Дра га на Не дељ ко ви ћа он је пр ви Ср бин на Ка те дри сла ви сти ке у Фран-
цу ској, што је од по себ ног зна ча ја за ср би сти ку ко ју су од вај ка да пре да ва ли 
они ко ји ма срп ски ни је био ма тер њи је зик.

Пре од ла ска у Фран цу ску, био је уред ник Књи жев не кри ти ке и са ра-
ђи вао у број ним ли сто ви ма и ча со пи си ма у бив шој Ју го сла ви ји. Та ко ђе, 
био је ан га жо ван, то ком ви ше го ди на, као стал ни кри ти чар НИН-а, а 1985. 
и 1986. и као члан ње го вог жи ри ја за ро ман го ди не. По сле од ла ска у Фран-
цу ску об ја вљу је члан ке, сту ди је и есе је у фран цу ској пе ри о ди ци, а од 2011. 
го ди не је и глав ни уред ник пор та ла и елек трон ске ре ви је на фран цу ском 
је зи ку Ser bi ca (www.ser bi ca.fr). 

83 M. Sre bro, La littéra tu re ser be con tem po ra i ne vue par la cri ti que française (1975–
1995) [Српска са вре ме на књи жев ност пре ма фран цу ској кри ти ци (1975–1995)], док-
тор ска ди сер та ци ја: Уни вер зи тет „Mic hel de Mon ta ig ne” – Bor de a ux III (1997); Id., Ро ман 
као по сту пак у са вре ме ној срп ској књи жев но сти, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1985; Id., 
Ma li va vi lon ski li star. Vo dič kroz knji ža re, Svje tlost, Sa ra je vo 1991; Id. Ant ho lo gie de la 
no u vel le ser be 1950–2000, cho ix de no u vel les, in tro duc tion [Антологија срп ске но ве ле 
1950–2000, из бор но ве ла, увод], pp. 9–33) M. Sre bro, Gaïa Edi ti ons, 2003, 412 p.; Id., 
Bi bli o grap hie de la littéra tu re ser be en Fran ce (1945–2004) [Библиографија срп ске књи-
жев но сти у Фран цу ској (1945–2004)], Id., „La littéra tu re ser be dans le mi ro ir français” 
[Српска књи жев ност у фран цу ском огледалу], pp. 9–42 / Bi bli o gra fi ja srp ske knji žev no sti 
u Fran cu skoj (1945–2004), дво је зич но из да ње, На род на би бли о те ка Ср би је, Бе о град 
2004, 201 p.; Id., Ec rits et cris d’un apa tri de [Писање и кри ци јед ног апатрида], L’Har mat-
tan, 2005, 218 p.

84 www.ser bi ca.fr – por tal, ča so pis, en ci klo pe di ja... Pred sta vlja nje srp ske knji žev no-
sti u Fran cu skoj u eri in ter ne ta [www.ser bi ca.fr – por tail, re vue, encyclopédie... Présen ta-
tion de la littéra tu re ser be en Fran ce à l’ère de l’In ter net], in Na uč ni sa sta nak sla vi sta u Vu ko ve 
da ne, dir. Dra ga na Mr še vić-Ra do vić et Boš ko Su vaj džić, Bel gra de 2018, pp. 147–156.

85 M. Sre bro (ed.), La Littéra tu re ser be dans le con tex te eu ropéen : tex te, con tex te et 
in ter tex tu a lité [Српска књи жев ност у европ ском кон тек ту: текст, кон текст и интерт ек-
стуалност], ac tes du Col lo que in ter na ti o nal or ga nisé à l’Uni ver sité Mic hel de Mon ta ig ne 
– Bor de a ux 3, dir. Mi li voj Sre bro, Pes sac, MSHA, 2013, 360; Id., Les re la ti ons littéra i res et 
cul tu rel les fran coser bes dans le con tex te eu ropéen  [Француско-срп ски књи жев ни од но си 
у европ ском кон те кс ту], dir. Je le na No va ko vić et Mi li voj Sre bro, Ma ti ca srp ska, No vi Sad, 
Univ. Bor de a ux Mon ta ig ne, No vi Sad, 2019; Id., Précis de littéra tu re ser be [Преглед срп ске 
књижевности], dir., Mi li voj Sre bro, Pres ses uni ver si ta i res de Bor de a ux, 2019.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије



75

У Фран цу ској ко ја је ма тич на зе мља сла ви сти ке, осно ва не на Ко леж 
де Фран су у пр вој по ло ви ни XIX ве ка, по сто ји ви ше ка те дри сла ви сти ке, 
од ко јих је са да ова у Бор доу јед на од нај ва жни јих, по себ но због ср би сти ке 
и зна чај не ак тив но сти Ми ли во ја Сре бра. Нај ве ћи де парт ман сла ви сти ке 
у Фран цу ској је на Уни вер зи те ту Па риз Сор бо на 4, ко ји је у вре ме кад је на 
ње го вом че лу био Фран сис Конт имао го то во сто чла но ва на став ног осо-
бља. На Ка те дри ср би сти ке, ра ни је ју го сла ви сти ке, ма тич на зе мља обич но 
да је лек то ра, на том ме сту су се сме њи ва ли нај че шће пи сци ме ђу ко ји ма 
је би ло по зна тих књи жев ни ка.

Мр Ве сна Ба што ва но вић Нин ко вић

Ве сна Ба што ва но вић је ро ђе на у Фран цу ској, од ро ди те ља ко ји су 
до шли из Ју го сла ви је. Ни је за не ма ри ла свој ма тер њи је зик, ве ру, кул ту ру, 
исто ри ју и се ћа ње пре да ка и са вре ме ни ка. Шко ло ва ње и сту ди је за вр ши ла 
је вр ло успе шно у Фран цу ској, ма ги стар ски из исто ри је срп ског сред њег 
ве ка од бра ни ла је на Сор бо ни,86 код јед ног од нај и стак ну ти јих фран цу ских 
ви зан то ло га, Ми ше ла Ка пла на.87 По ло жив ши др жав ни ис пит (агре га ци-
ју), по ста ла про фе сор исто ри је у фран цу ској др жав ној гим на зи ји, као што 
је и њен су пруг Го ран гим на зиј ски про фе сор ен гле ског је зи ка. Има ју дво-
је де це и при па да ју де лу срп ског ра се ја ња пре по зна тљи вог по ин те гра ци ји 
у фран цу ски про свет ни и дру штве ни ми ље, без оту ђе ња од срп ске и пра-
во слав не при пад но сти. Де цу вас пи та ва ју у ду ху рав но те же из ме ђу срп ске 
и фран цу ске кул ту ре и при пад но сти. 

Као вр сни исто ри чар, ме ди е ви ста, до бро упу ће на у срп ску исто ри ју, 
Ве сна Ба што ва но вић је би ла уред ник и пи сац пред го во ра збор ни ка Исто
ри ја и ес ха то ло ги ја, ко ји је у срп ском и фран цу ском дво је зич ном из да њу 
об ја вљен 2008. го ди не.88 Ра до ви об ја вље ни у овом збор ни ку на фран цу-
ском, као и они на срп ском, пре зен то ва ни су нај ве ћим де лом на је зи ку 

86 Ve sna Baš to va no vić, L’a pogée de la di plo ma tie ser be. Le roi Mi lu tin (1282–1321) 
en tre Byzan ce et l’Oc ci dent [Врхунац срп ске ди пло ма ти је. Краљ Ми лу тин (1282–1321) 
из ме ђу Ви зан ти је и Запада], Mémo i re de maîtrise en „Hi sto i re byzan ti ne” [Мастер на 
ка те дри Исто ри је Византије], Uni ver sité Pa ris I Sor bon ne-Panthéon, 1996–1997.

87 Уче ник По ла Ле мер ла (по том Хе лен Ар вај лер и Ни ко ле Сво ро но са), чи ју је 
ка те дру пре у зео по сле од ла ска Хе лен Ар вај лер у пен зи ју, рек тор Па риз I Пан те он 
Сор бо на (1999–2004), по себ но за слу жан за исто ри ју зе мљи шног по се да у Ви зан ти ји, 
ау тор зна чај не син те зе: Po ur qu oi Byzan ce? Un em pi re de on ze siè cles, Gal li mard, Pa ris 2016; 
Ми шел Ка план је је дан од нај зна чај ни јих пред став ни ка фран цу ске ви зан то ло ги је.

88 Б. И. Бо јо вић, Исто ри ја и ес ха то ло ги ја: из исто ри је и књи жев но сти ју жно
сло вен ског сред њег ве ка = Hi sto rie et escha to lo gie: de l’hi sto i re et de la littéra tu re du Moyen 

Сарадња
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пр во бит ног об ја вљи ва ња, што зна чи да се не ра ди о пре во ди ма, осим у пар 
из у зе та ка.

Ве сна Ба што ва но вић Нин ко вић ба ви се и ре дак ци јом уџ бе ни ка за 
сред ње шко ле и гим на зи је у Фран цу ској: Hi sto i re Pre miè re S/EL/S, Qu e sti ons 
po ur com pren dre le XXème siè cle (Исто ри ја за за вр шне раз ре де гим на зи ја – 
пи та ња за раз у ме ва ње XX ве ка), so us la di rec tion de Pa scal Zac hary, Hac hette 
Edu ca tion 2011. као и пи са њем чла на ка за про свет ни ча со пис „Les piè ges 
de la so uf fran ce à l’éco le” („Зам ке школ ских не во ља”), in Pra ti qu es, № 79, 
no vem bre 2017. 

Као пе да гог и исто ри чар, ро ди тељ и при пад ник срп ске и фран цу ске 
кул ту ре исто вре ме но, Ве сна Ба што ва но вић Нин ко вић, као и њен су пруг, 
пред ста вља ју но ви ји об лик срп ске ди ја спо ре у Фран цу ској, успе шни је 
ин те гри са не у овој сре ди ни од прет ход них ге не ра ци ја ра се ја ња, не гу бе ћи 
при том при пад ност на ро ду и кул ту ри сво га по ре кла.

Age sudsla ve (1987–2007), Вр њач ка Ба ња: Брат ство Св. Си ме о на Ми ро то чи вог, 2008 
(Врњ ци: Ин тер кли ма гра фи ка).

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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НА УЧ НО И СТРА ЖИ ВАЧ КИ И АКА ДЕМ СКИ ПРО ЈЕК ТИ

Фон да ци ја Алек сан дрос Она зис

На кон сту диј ског бо рав ка у Грч кој 1996/97. го ди не, Бо јо вић дру ги 
пут 2004. го ди не, ко ри сти по др шку и по кро ви тељ ство Фон да ци је Алек сан-
дрос Она зис у Ати ни. Го сто прим ство до ма ћи на и по вољ ни усло ви у нај-
леп шем де лу древ не ме тро по ле, ака дем ска раз ме на, би бли о те ке, ар хи ви, 
го сто ва ња на грч ким уни вер зи те ти ма, об но ва и ко ри шће ње је зи ка, сту-
диј ски бо рав ци на Кри ту, Пе ло по не зу, Ки кла да ма, Спо ра да ма, у Те са ли ји, 
Епи ру и на ро чи то на по лу о стр ву Хал ки ди ки, на Све тој Го ри и Хи лан да-
ру, пру жа ју усло ве и ам би јент за спо зна ју ко лев ке европ ске ци ви ли за ци је 
и кул ту ре, пу те ви ма Оди се ја и дру гих зна ме ни тих хе ле но фи ла, Бај ро на, 
Шли ма на, Еван са, као и књи жев ни ка и пу то пи сца Хен ри Ми ле ра.

Сту диј ски бо ра вак ко ји је на нај бо љи на чин по слу жио за ис тра жи ва-
ње и ре дак ци ју „Ви зан тиј ског ми ле ни ју ма”, ко ји је је дан од нај ве ћих из да-
ва ча у Фран цу ској, Елип се, на ру чио за ака дем ску пу бли ку, у пр вом ре ду 
за пост ди плом це, по себ но оне ко ји спре ма ју по ла га ње кон кур са за агре-
га ци ју, др жав ни ис пит за про фе со ре ли це ја и сред њих шко ла. Иа ко ко лев-
ка ви зан тиј ске исто ри о гра фи је и фи ло ло ги је, зе ма ља у ко јој се об ја вљу ју 
нај ве ћи кор пу си ста ро грч ких и ви зан тиј ских тек сто ва и ар хив ске гра ђе, 
у пр вом ре ду у се ри ји Col lec tion Budé, из да вач ке ку ће Bel les Let tres89 (чији 
ди рек тор Ален Се гон, хе ле ни ста и астро ном у CNRS и ње го ва су пру га 
Мир ја на Флајш ман, су при ја те љи ака де ми ка Во је Ђу ри ћа и на ро чи то 
про фе со ра Дра га на Не дељ ко ви ћа), за тим мо ну мен тал на се ри ја Хри шћан
ски из во ри (So ur ces Chre ti en nes), не у мор но об ја вљу је пре ко 300 на сло ва 
нај зна чај ни јих ау то ра ви зан тиј ске те о ло шке, фи ло соф ске, ха ги о граф ске 
и хим но граф ске књи жев но сти. Као и мо ну мен тал на, већ по ме ну та ко лек-
ци ја Ак ти Ато са (Ac tes de l’At hos), не по ми њу ћи ве ли ки број дру гих из да ња, 

89 Об ја вље но је пре ко 800 на сло ва, не што ви ше грч ких не го ла тин ских тек сто ва 
и раз ли чи тих ау то ра. 
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пре во да, сту ди ја, све оно што чи ни фран цу ски је зик нео п ход ним за ба вље-
ње хе ле ни стич ким и ви зан то ло шким сту ди ја ма, уни вер зи тет ски курс у 
Фран цу ској не под ра зу ме ва исто ри ју Ви зан ти је, осим као фа кул та тив ног 
пред ме та или у окви ру пост ди плом ских сту ди ја. Пр ви ис ко рак из ове прак-
се је био уво ђе ње исто ри је Ви зан ти је за по ла зни ке тре ћег ци клу са на 
фран цу ским уни вер зи те ти ма. Не ве лик слој с ма лим бро јем ви зан то ло га 
у од но су на ве ли ки број уни вер зи те та у Фран цу ској (84), бр зо је ис цр пљен 
те је за крат ко вре ме об ја вље но де се так и ви ше при руч ни ка исто ри је Ви-
зан ти је.

Ка ко ве ли ки из да ва чи нај че шће на ру чу ју ва жни је из да вач ке про јек-
те, по пра ви лу по ну де и по тра жње, по сле ди ца је, по ред оста лих об ја вљи-
ва ње при руч ни ка Ви зан тиј ски свет, ме ди е ви сте Жор жа Же хе ла, Бо шка 
Бо јо ви ћа и Ва се Кон ду мас, као и Бо јо ви ћев Ви зан тиј ски ми ле ни јум, код 
тре ћег или че твр тог нај ве ћег из да ва ча у Фран цу ској, Елип се, спе ци ја ли-
зо ва ног за уни вер зи тет ске при руч ни ке и сред њо школ ске уџ бе ни ке.

Осим оп штег пре гле да ми ле ни јум ске исто ри је хри шћан ске рим ске 
им пе ри је, ова два при руч ни ка на сто је и да при бли же, ако не и по ми ре, 
гле ди шта у сво је вре ме нај у ти цај ни јих исто ри ча ра, Ге ор ги ја Остро гор ског 
и По ла Ле мер ла, о пи та њу фе у да ли зма у Ви зан ти ји. По ла зе ћи од то га да 
је де лом у пи та њу не ка вр ста тер ми но ло шког не спо ра зу ма око схва та ња 
фе у да ли зма, као и иде о ло шки на бој тог пој ма, још у пе ри о ду из ме ђу два 
свет ска ра та, ко јим се по сва ку це ну тра жи за јед нич ки име ни тељ Евро пе 
из ко јег тре ба ис кљу чи ти сло вен ску и пра во слав ну ком по нен ту, те жи се 
за јед нич ком име ни те љу ве ли ких исто ри ча ра ми мо ових ре гре сив них 
сте ре о ти пи ја.

Не про це њи ви до при нос ру ске исто ри о гра фи је, у пр вом ре ду из обла-
сти агра ра, зе мљи шних од но са и ве ле по се да, ко ји за пад на исто ри о гра фи ја 
ни је увек у пра вој ме ри вред но ва ла, по ред оста лог и због је зич ке ба ри је ре, 
мо жда све до ра до ва Ка пла на, као и не у по ре ди во ужег схва та ња фе у да ли-
зма код Ле мер ла, вре ме и на пре дак исто ри о гра фи је као на у ке дру штве них 
про це са, у вре ме ко је се сма тра осло бо ђе ним од иде о ло ги ја, чи не овај до-
при нос по треб ним и ко ри сним, на ро чи то за ака дем ску пу бли ку ко јој је 
на ме њен.

Ле то на по лу о стр ву Хал ки ди ки, у бли зи ни Ста ги ре, на ка да Си де ро-
кап си је, у дру штву Ан дре Ги јуа, ко ји се ра ни је ба вио про у ча ва њем тог 
ар хе о ло шког ло ка ли те та, ко јим се ба вио и Бо јо вић, би ли су нај бо љи за-
кљу чак овог по себ но ко ри сног се ме страл ног сту диј ског бо рав ка.

Ка да Бо јо вић, уз по др шку Рек то ра та, по кре ће про јект ства ра ње Оде-
ље ња EHESS на про сто ру та ко зва ног За пад ног Бал ка на, на са стан ку рад не 

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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гру пе од је два де се так струч ња ка, Кза ви је Бу га рел (струч њак за бо сан ски 
ислам, о ко ме је по чет ком 90-их од бра нио вр ло до бру док тор ску ди сер-
та ци ју, о про по ве ди ма хо џа и из бо ру Али је Изет бе го ви ћа на пр вим ви ше-
стра нач ким из бо ри ма у Бо сни и Хер це го ви ни), као на уч ни са рад ник у 
CNRS, го во ри ка ко сам ка же „вр ло опо ро”. Ка ко на За пад ном Бал ка ну не ма 
тра га од фран ко фо ни је, да Фран цу ска ту не ма шта да тра жи ми мо ЕУ и 
ка ко, што је нај ва жни је „не ма кри тич не ма се струч них ка дро ва ко ји би се 
тим про сто ром ба ви ли у Фран цу ској”, што за пра во и ни је би ло да ле ко од 
исти не, пре све га у тре ћем де лу из ја ве. На то Бо јо вић уз вра ћа ка ко ни је 
оче ки вао ову вр сту не спо ра зу ма, што мо же би ти и по сле ди ца ути ца ја 
остра шће но сти ка ква се ла ко мо же сте ћи на не ким про сто ри ма. Не спо-
ра зу ма, јер се, као и у ве ћи ни дру гих де ло ва све та, и ов де мо ра по ћи од 

На уч но и стра жи вач ки и ака дем ски про јек ти

Гост Уни вер зи те та у Ја њи ни – ма на стир Жи ца (XVII век)  
проф. Еле ни Вла хо пу лу и Ан дро ник Фа лан гас, 23. април 2004.
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усло ва по ну де и по тра жње. Ни је ни уме сно, ни ра ци о нал но да се са За-
па да на Бал кан на ме ће зна ње о том про сто ру, да се тим љу ди ма сер ви ра 
зна ње о то ме што они нај бо ље по зна ју, сто га би би ло уме сно по ну ди ти оно 
што EHESS нај ко ри сни је мо же да по ну ди – ме тод и ме то до ло ги ју на уч но-
и стра жи вач ког ра да у дру штве ним на у ка ма ко је су тра ди ци о нал но за сту-
пље не у Фран цу ској, што ни је увек слу чај са зе мља ма у тран зи ци ји, ко је 
су на пу сти ле пут ди ја лек тич ног ма те ри ја ли зма и са да тра же сво је ме сто 
у но вом свет ском по рет ку. Бо јо вић по сле ове ар гу мен та ци је по ста је шеф 
про јек та за раз ме ну на уч но и стра жи вач ких ис ку ста ва и про је ка та са зе-
мља ма Ју го и сточ не Евро пе и ства ра ње оде ље ња EHESS на За пад ном Бал-
ка ну, са по ла зним осно вом ства ра ња тих оде ље ња по чев од Бе о гра да.

Би ли су при сут ни на овој сед ни ци у Рек то ра ту EHESS, још Са ша По-
по вић, На та ли Кла јер, про фе сор Жан Фран соа Го сио, ан тро по лог, не што 
ка сни је ге не рал ни ди рек тор CNRS, и дру ги, ско ро све, на уч но и стра жи-
вач ки и про свет ни ка дро ви са EHESS и из CNRS. 

На уч но и стра жи вач ки цен тар Pi er re Be lon 

Ан дре Ги ју, као пред сед ник AI E SEE, осим Бал ка но ло шког кон гре са 
сва ких пет го ди на, не у мор но ор га ни зу је го ди шње ме ђу на род не на уч не 
ску по ве, не кад и два пу та у го ди ни, на ко је до ла зе на уч ни рад ни ци и ака-
дем ски ис тра жи ва чи из зе ма ља Ју го и сточ не Евро пе, као и они ко ји се тим 
про сто ром ба ве из дру гих зе ма ља све та. UNE SCO, са ње го вим ам фи те а-
три ма и кон гре сним са ла ма, је био ви ше пу та ме сто одр жа ва ња тих ску по-
ва, ко ји су још одр жа ва ни у Ита ли ји (Па лер мо, Ко сен за), Грч кој, Ру му ни ји, 
Ал ба ни ји, као и у Бе о гра ду. Ср би ја је би ла у фо ку су Ан дре Ги јуа, ко ји је 
са Ком не ном Бе ћи ро ви ћем и Вла ди ми ром Вол ко вим, у Фи га ру, нај ти ра-
жни јем и нај ста ри јем фран цу ском днев ном ли сту, пот пи сао апел, об ја-
вљен 15. мар та 1999: „Ко со во: кул тур на ба шти на у опа сно сти. Ва зду шни 
уда ри би би ли зло чин про тив ху ма но сти и про тив ци ви ли за ци је”. 

Иа ко је као пред сед ник AI E SEE одр жа вао пре пи ску и на уч ну са рад-
њу са свим др жав ним и ака дем ским цен три ма Ју го и сточ не Евро пе, Бе о град 
је био у сре ди шту ње го вог ин те ре со ва ња, по себ но кад су у пи та њу зе мље 
бив ше Ју го сла ви је, ко је је по је ди нач но на сто јао да укљу чи у рад AI E SEE, 
ме ђу на род не на уч не ску по ве, збор ни ке, го ди шњак Бал кан ске сту ди је и 
дру ге пу бли ка ци је. На сто јао је да бал ка но ло ги ју и дру ге дру штве не на у ке 
под стак не и у ме те жно вре ме, зна ју ћи да је на у ка о бал кан ским зе мља ма 
на ста ла у Бе о гра ду 1934, са Ми ла ном Бу ди ми ром, Пе тром Ско ком, Рат ком 
Па ре жа ни ном и дру ги ма ко ји су под по кро ви тељ ством кра ља Алек сан дра 
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по кре ну ли пр ви Ин сти тут за сту ди је Ју го и сточ не Евро пе, исте го ди не када 
је краљ по ги нуо као пр ва жр тва до ла зе ћег Дру гог свет ског ра та. Не без 
те шко ћа и пре пре ка, на ро чи то де ве де се тих го ди на и то са обе стра не. 

Бал кан и ве ли ки део про сто ра не ка да шње Ју го сла ви је би ли су то ком 
тих го ди на у рат ном ме те жу, ор ке стри ра на кам па ња прак тич но свих за-
пад них ме ди ја би ла је крај ње при стра сна, јед но стра на и ин кви зи тор ска, 
упра во пре ма Бе о гра ду и пре ма Ср би ма.

Те шко ћа је би ло и са дру гих стра на, про стор Ју го и сточ не Евро пе био 
је за хва ћен не ком вр стом ле тар ги је, Бал кан и бал ка ни за ци ја по ста ли су 
си но ни ми за ре гре сив не по ја ве, иден ти тет ске по ри ве и све оно че га се ЕУ 
ужа са ва ла, оп ту жу ју ћи Ср бе за све, нај ви ше за оно што су сви дру ги акте-
ри рат не дра ме не у по ре ди во ви ше од њих спро во ди ли, све оно што ника-
ко ни је би ло по ли тич ки ко рект но по ми ња ти, још ма ње јав но из но си ти. 

Бал ка но ло шки цен тар, за ви зан то ло шке, нео хе ле ни стич ке и бал ка но-
ло шке сту ди је, ко ји је од су ко ба са Ан дре Ги ју ом и Хе лен Ан то ни а дис, на 
EHESS во дио Па у ло Одо ри ко, љу ба зно је за мо љен у Рек то ра ту да не ка ко 
из бег не при дев бал ка но ло шки у свом на сло ву. Та ко је пре и ме но ван у 
Ви зан то ло шки, нео хе ле ни стич ки и за Ју го и сточ ну Евро пу. Ка сни је је ин-
те гри сан у Цен тар за исто риј ске сту ди је, ко ји је об је ди ња вао ве ћи ну од 
де се ти на на уч но и стра жи вач ких је ди ни ца и ла бо ра то ри ја, ко јих на EHESS 
има нај ви ше, с тим што је на тај на чин по стао део CNRS, што је да ва ло од-
ре ђе на пра ва и олак ши це, за ме ђу на род не на уч не про јек те и раз ме не, као 
што ће се ви де ти ка сни је.

По ме ну ти ви зан то ло шки и цен тар за Ју го и сточ ну Евро пу об ја вљу је 
се ри ју мо но гра фи ја, не и го ди шњак, ко ји је об ја вљи вао са мо Цен тар „Пјер 
Бе лон”.

На уч но и стра жи вач ки и ака дем ски про јек ти
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БАЛ КАН СКЕ СТУ ДИ ЈЕ & МО НО ГРА ФИ ЈЕ

RE VUE ÉTU DES BAL KA NI QU ES – CA HI ERS PI ER RE BE LON 
Бал кан ске sтудије – Све ске Пјер Бе лон 

Rec her ches in te r di sci pli na i res sur les mon des helléni que et bal ka ni que  
[Интердисциплинарна ис тра жи ва ња хе лен ског и бал кан ског простора]

Го ди шњак Étu des Bal ka ni qu es (Бал кан ске сту ди је) Ан дре Ги ју по кре-
ће 1994, као пе ри о дик Цен тра за ви зан тиј ске, нео хе лен ске и бал ка но ло шке 
сту ди је „Пјер Бе лон”. Као прак тич но је ди ни бал ка но ло шки на уч ни ча со пис 
у Фран цу ској, об ја вљу је те мат ске бро је ве из обла сти дру штве них на у ка. 
Пјер Бе лон из Ма на (1517–1564), је пр ви на уч ник ко ји је про у ча вао Бал кан 
у XVI ве ку (1546–1549), за ра чун фран цу ског кра ља Фран соа I, као члан 
ди пло мат ске ми си је код Су леј ма на Ве ли чан стве ног, и оста вио дра го це не 
опи се ми не ра ла, ве ге та ци је, при вре де, ру дар ства, ге о гра фи је и ет но ло ги је, 
по ред оста лих зе ма ља ис точ ног Сре до зе мља, за Егеј ску Ма ке до ни ју, Хал-
ки ди ки и Све ту Го ру.90 Сма тра се јед ним од нај ве ћих на уч ни ка XVI ве ка.

На сло ви 22 све ске овог го ди шња ка, об ја вље не по чев од 1995, све до че 
о кон ти ну и те ту и ра зно вр сно сти те ма ти ке и на уч них обла сти овог балка-
но ло шког ча со пи са.
I–II Mo des de vie et mo des de pensée à Byzan ce I–II (1994–1995) [Начин жи во та и 

ми шље ња у Византији] – Di rigé par An dré Gu il lou [уредник Ан дре Гију]
III Unité et di ver sité des cul tu res po pu la i res du SudEst eu ropéen  (1996) [Јединство и ра-

зно вр сност на род них кул ту ра Ју го и сточ не Европе], di rigé par An dré Gu il lou
IV Tran smis sion du pa tri mo i ne byzan tin et médi a te urs d’i den tités au toc hto nes (1997) 

[Рецепција ви зан тиј ског на сле ђа и век то ри ау тох то них идентит ета], di rigé 
par (уред ник) Bošкo Bo jo vić

90 Les Ob ser va ti ons de plu si e urs sin gu la ri tez et cho ses mémo ra bles tro uvées en Grè ce, 
Asie, Judée, Égypte, Ara bie et au tres pays estran gers... (5 mic ro fic hes acéta te de 98 ima ges, 
di a zo ïqu es) [Запажања из у зет но сти ви ђе них у Грч кој, Ази ји, Ју де ји, Егип ту, Ара би ји 
и дру гим стра ним зе мља ма... (5 ми кро фај ло ва са 98 сли ка)], Hac het te, Pa ris 1976; Voyage 
au Le vant (1553). Les ob ser va ti ons de Pi er re Be lon du Mans [Путовање по Ле ван ту (1553). 
За па жа ња Пје ра Бе ло на од Мана], éd. Ale xan dra Mer le, Pa ris 2001.
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V Matéri a ux po ur une hi sto i re de Chypre (1998) [Грађа за исто ри ју Кипра], di rigé par 
Pa o lo Odo ri co

VI Byzan ce et l’helléni sme: l’i den tité grec que au MoyenÂge (1999) [Византија и хе-
ле ни зам: грч ки иден ти тет у сред њем веку] Ac tes du Con grès In ter na ti o nal 
te nu à Tri e ste du 1er au 3 oc to bre 1997 [Зборник ра до ва са Кон гре са одр жа ног 
у Тр сту 1–3. ок то бра 1997]

VII L’i ma ge du héros dans les tra di ti ons ora les du SudEst eu ropéen  (2000) [Херојски 
лик у усме ној по е зи ји Ју го и сточ не Европе], di rigé par Stat his Da mi a na kos

VI II Les médi as créate urs de le ur ima ge dans le SudEst eu ropéen : la pres se (2001) [Медији 
као тво ри те љи пред ста ве о се би у Ју го и сточ ној Евро пи – штампа], di rigé par 
An dré Gu il lou

IX L’a u tre dans le SudEst eu ropéen  (2002) [Алтерит ет у Ју го и сточ ној Европи] par 
J.–F. Gos si a ux

X Le Dro it ro ma nobyzan tin dans le SudEst eu ropéen  (2003) [Римско-ви зан тиј ско 
пра во у Ју го и сточ ној Европи], di rigé par Evagélos Ka rabéli as

XI Le sport dans le SudEst eu ropéen  (2004) [Спорт у Ју го и сточ ној Европи] par Ro land 
Éti en ne

XII Le pa tri mo i ne dans le SudEst eu ropéen  (2005) [Културна ба шти на у Ју го и сточ-
ној Европи]

Di rigé par Léon Pres souyre
XI II Création mu si ca le et na ti o na li smes dans le SudEst eu ropéen  (2006) [Музичко ства-

ра ла штво и на ци о на ли зми у Ју го и сточ ној Европи], di rigé par Ge or ges Kok ko nis
XIV L’e spa ce pu blic dans le SudEst eu ropéen  (2007) [Јавни про стор у Ју го и сточ ној 

Европи]
Di rigé par Kyri a ki Tso u ka la
XV La préhi sto i re du SudEst eu ropéen : tra di ti ons et in no va ti ons (2008) [Преисторија 

у Ју го и сточ ној Европи], di rigé par Ge or gia Ko ur tes si-Fi lip pa kis
XVI La cul tu re ot to ma ne (2009) [Османлијска култура], di rigé par Raïa Zaïmova
XVII Ha bi ter dans les Bal kans (2010) [Становање на Балкану], Car men Po pe scu et 

Kyri a ki Tso u ka la
XVI II Paysa ges re li gi e ux et mémo ri els en Eu ro pe du SudEst: vi si ons an ci en nes, pra ti qu es 

et po li ti qu es récen tes (2011–2012) [Верски пеј саж и ма у зо ле ји у Ју го и сточ ној 
Евро пи: ста ро ви ђе ње, ри ту а ли и но ви ја схватања], di rigé par Ga lia Val tchi nova

XIX–XX La cul tu re ju ri di que dans les Bal kans (2013–2014) [Правна кул ту ра на Балкану]
Di rigé par Li sa Bénou et La u rent Mayali
XXI „1989” (2015–2016) Di rigé par Li sa Bénou et Ga lia Val tchi no va
XXII Rése a ux con su la i res et in ter cul tu ra lité dans les Bal kans (XVI I e–X Xe siè cles) 

(2017–2018) [Конзуларне мре же и ин тер кул ту рал ност на Бал ка ну XVI I–XX 
века] Y. Kon stan ti no va, G. Ko ut za ki o tis]

XXI II Tra duc ti ons et tra duc te urs dans les Bal kans (XVI I I e–X XIe siè cles) (2019–2020) 
A. Sfo i ni D. Mo ric hon

По ред го ди шња ка Бал кан ске сту ди је, Асо ци ја ци ја Пјер Бе лон об ја вљу-
је мо но гра фи је из исте обла сти, по вре ме но док тор ске ди сер та ци је, укупно 

Бал кан ске сту ди је & мо но гра фи је
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пре ко 20 мо но гра фи ја из по ме ну тих обла сти. Го ди шњак и мо но гра фи је 
об ја вљу ју се под уго во ром са јед ним од нај по зна ти јих на уч них из да ва ча 
Де Бо кар.

De Boc card, 4, rue de Lan nau, 75005 Pa ris et en ver sion élec tro ni que: 
https://www.ca irn.in fo/re vue-etu des-bal ka ni qu es-ca hi er spi er re-be lon.ht m

LI STE DES MO NO GRAP HI ES DES EDI TI ONS DE L’AS SO CI A TION PI ER RE BE LON 
(из по пи са мо но граф ских из да ња Асо ци ја ци је „Пјер Бе лон”)

P. ODO RI CO, Con se ils et mémoires de Syna di nos, prêtre de Serrès en Macédoine (XVI Ie 
siècle), 1996. 

Li sa BE NOU, Le Co dex B du monastère Sa intJeanPro dro me (Serrès), vol. I (XI I I e–X Ve 
siècles), 1998.

B. BO JO VIC, Ra gu se (Du brov nik) et l’Em pi re ot to man (1430–1520). Les ac tes im pé ri a ux 
ot to mans en vi e uxser be de Mu rad II à Se lim Ier, 1998. 

G. ARA BAT ZIS, É thi que du bon he ur et ort ho do xie à Byzan ce (IVe –XI Ie siècles), 1998. 
Ka tia TCHE RE MIS SI NOFF, Rec her ches sur le le xi que des chro ni qu es sla ves tra du i tes 

du grec au MoyenÂ ge, 2001. 
A. DAG KAS, Rec her ches sur l’hi sto i re so ci a le de la Grèce du Nord: le mo u ve ment des 

ou vri ers du ta bac 1918–1928, 2003. 
G. TRO U DE, Con flits iden ti ta i res dans la You go sla vie de Ti to, 2007. 
B. I. BO JO VIC, Chi lan dar et les pays ro u ma ins (XVe–X VI Ie siècles). Les ac tes des prin

ces ro u ma ins des ar chi ves de Chi lan dar (MontAt hos), 2010. 
AC TES, L’hom me et son en vi ron ne ment dans le SudEst européen. Xe Congrès de l’As

so ci a tion in ter na ti o na le du SudEst européen, Pa ris, 24–26 sep tem bre 2009, 2011. 
Li sa BE NOU, Po ur une no u vel le hi sto i re du dro it byzan tin. Théorie et pra ti que ju ri di

qu es au XI Ve siècle, 2012. 
Ma ria ZO U BO U LI, L’i ma ge à Byzan ce. Une no u vel le lec tu re des tex tes an ci ens, 2014. 
G. KO UT ZA KI O TIS, At ten dre la fin du mon de au XVI Ie siècle. Le Mes sie ju if et le 

Grand Drog man, 2014. 
Bo sko I. BO JO VIC, Les grands siècles de Ra gu se, XVe–X VIe siècles. (у штам пи)

Де ло Ан дре Ги јуа91 је уто ли ко зна чај ни је за бал ка но ло ги ју, што је ова 
на уч на област би ла све ви ше за не ма ри ва на у Фран цу ској. Што је уто ли ко 
ма ње оче ки ва но кад се има у ви ду да је Фран цу ска ко лев ка ви зан то ло ги је, 
чи ји по че ци се жу у XVII век на Сор бо ни,92 као и ко лев ка сла ви сти ке у XIX 

91 Би бли о гра фи ја (не пот пу на), Li sa Be nou, „Bi bli o grap hie d’An dré Gu il lou”, in 
Νέα ̔Ρώμι, Χρόνος συνήγορος, Mélan ges An dré Gu il lou, Ri vi sta di ri cer che bi zan ti ni stic he 
8 (2011), Ro ma 2012, 5–16.

92 Ме ђу њи ма је и ар хе о лог и ну ми зма ти чар, фран цу ски ака де мик Ан сел мо 
Бан ду ри (1671–1743), Ду бров ча нин, је дан од пр вих ко мен та то ра Кон стан ти на Пор-
фи ро ге ни та (A. Ban du ri, Con spec tus ope rum san cti Ni cep ho ri... qu ae pro pe di em du o bus 

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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ве ку на Ко леж де Фран су. Сла ви сти ка има ви ше ака дем ских цен та ра и ка-
те дри, нај ја чи је на Уни вер зи те ту Па риз IV Сор бо на, Ка те дре за је зик и књи-
жев ност, не и за исто ри ју. Фран цу ски исто ри ча ри не зна ју је зи ке бал кан ских 
зе ма ља, иа ко то ни је је ди на пре пре ка. Са свим су дру га чи је при ли ке би ле 
са исто ри јом Ви зан ти је, ко ја је и са мо сво је име сте кла од фран цу ских кли-
ри ка и хе ле ни ста, ко ји из кон фе си о нал них раз ло га ни су хте ли да ко ри сте 
име Дру гог Ри ма што је пра ви на зив за хи ља ду го ди шњу им пе ри ју ко ја се 
на зи ва од но вог ве ка, Ви зан ти јом. Као што се ње ни ста нов ни ци сма тра ју 
Ри мља ни ма, Ро ме ји ма, та ко су их и Ара пи и Тур ци зва ли, Рум и Ру ме ли ја, 
тур ски на зив за Бал кан ско по лу о стр во. Фран цу ска исто ри о гра фи ја сле ди 
ло ги ку фран цу ске исто ри је, што зна чи да је истори ја у пр вом ре ду др жавна 
кон цеп ци ја, ве за на за др жав не ар хи ве, др жав не гра ни це и оста ле уста но ве. 
На ци ја, од но сно др жав ни на род, је по јам на стао од Фран цу ске ре во луци је, 
ко ја уста но вљу је су ве ре ни тет дру штве ног кор пу са, на ци је, као исто риј ске 
по ја ве, др жа ве-на ци је, ко ја има сво је гра ни це, за ко не, је зик, кул ту ру и 
оста ле пре ро га ти ве др жав ног и на ци о нал ног су ве ре ни те та и по себ но сти 
кон ти ну и те та у тра ја њу – на ци о нал ну или др жав ну исто ри ју.

Тра ја ња у кон ти ну и те ту, што ни је свој стве но свим европ ским зе мља ма, 
др жа ва ма и на ро ди ма, по себ но на Бал ка ну, све до по чет ка XX ве ка на зи-
ва ним европ ском Тур ском. 

За исто ри ју Бал ка на, пре ма ло ги ци др жав них уста но ва, при мар на је 
исто ри ја Тур ске, ко ја тра је на про сто ру го то во чи та вог Бал ка на од XV до 
XIX ве ка. За Жи ла Вајн штај на, јед ног од во де ћих ау то ри те та за исто ри ју 
Тур ске у Фран цу ској и ина че, на Бал ка ну по сто ји исто риј ска и кул тур на 
ба шти на, као за јед нич ки име ни тељ, тур ски.

Та ко у Фран цу ској, иа ко ко лев ци ви зан то ло ги је, не ма стал не ка те дре 
за исто ри ју Грч ке, осим оне ко ја на ста је де ве де се тих го ди на на EHESS, као 
пре се дан, на бу џе ту грч ке вла де, као и на бу џе ту Фран цу ске, не ка вр ста 
ро та ци о не ка те дре, на ко јој се про фе со ри сме њу ју, под уго во ром, на одре-
ђе но вре ме. 

Сто га је ства ра ње Ка те дре за Ју го и сточ ну Евро пу био пре се дан, иако 
не на бу џе ту би ло ко је стра не др жа ве, већ на бу џе ту фран цу ског Ми ни-
стар ства про све те.

Што би би ло мно го те же, без упор ног и ду го го ди шњег ра да и ан га-
жо ва ња Ан дре Ги јуа и ње го вих са рад ни ка. 

to mis eden da sunt et qu o rum pa u ca hac te nus edi ta fu erunt... Stu dio et ope ra... An sel mi 
Ban du rii par An sel mo Ban du ri, 1705; Im pe ri um ori en ta le, si ve An ti qu i ta tes Con stan ti no
po li ta nae, in qu a tu or par tes di stri bu tae... ope ra et stu dio Dom ni An sel mi Ban du ri, 1711 
(http://oce.cat ho lic.com /in dex. php?ti tle=An sel mo_Ban du ri).

Бал кан ске сту ди је & мо но гра фи је
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Исто риј ски, ге о граф ски, те ри то ри јал ни и ин сти ту ци о нал ни дис кон-
ти ну и тет бал кан ских, тач ни је зе ма ља Jугоисточне Евро пе, не ва жи у ис тој 
ме ри кад је у пи та њу исто ри ја Ру му ни је, од но сно ру мун ских кне же ви на 
Вла шке и Мол да ви је, де лом и Тран сил ва ни је (ма ђар ског Ер де ља), ко је од 
кра ја сред њег ве ка има ју те ри то ри јал ни и ин сти ту ци о нал ни кон ти ну и тет, 
иа ко као ва зал не кне же ви не, не што по пут Ду бро вач ке ре пу бли ке, под 
су ве ре ни те том Пор те, сул та на, осман лиј ске им пе ри је. Упр кос то ме не 
по сто ји ни ти је по сто ја ла, ка те дра за исто ри ју Ру му ни је, као што не по-
сто је ка те дре за исто ри је ве ћи не европ ских зе ма ља, на 84 уни вер зи те та 
у Фран цу ској, као и го то во исто то ли ко још ви со ких шко ла. Иа ко су вла-
шки и мол дав ски бо ја ри сти за ли у Фран цу ску још пре ру ских, ко ри сти ли 
већ у XVI II и XIX ве ку фран цу ски као европ ски је зик кул ту ре и ака дем-
ског обра зо ва ња, сту ди ра ли на Сор бо ни и пре но си ли зна ња у сво је зе мље. 
Ка сни је, по сле нај број ни је и нај у ти цај ни је ру ске, аван гар да у Фран цу ској 
је би ла и ру мун ска, у њој би ла ин те гри са на као у сво јој отаџ би ни, из које 
је по не ла кул ту ру и зна ње фран цу ског, го то во као ма тер њег је зи ка, што је 
раз у ме се био слу чај и у Ру си ји, као и у мно гим дру гим европ ским зе мља ма, 
све до пр ве по ло ви не XX ве ка.

За пад на, сред ња, се вер на и ју жна Евро па има ју ма ње ви ше за јед нич-
ко исто риј ско и кул тур но ис ку ство, од сред њег ве ка и кр ста шких ра то ва, 
по себ но под ути ца јем ху ма ни зма и ре не сан се, кра јем сред њег и по чет ком 
но вог ве ка, умре жа ва ња при вред них раз ме на у кон ти нен тал ним раз ме-
ра ма, ин кви зи ци је, ре фор ма ци је и ве ли ких вер ских ра то ва, ко ло ни ја ли-
зма и ве ка про све ће но сти. Ру си ја и ис точ ни де ло ви Евро пе де ле то оп ште 
ис ку ство од вре ме на Пе тра Ве ли ког, по том и од вре ме на Ка та ри не Ве ли-
ке, чи је со раб ско по ре кло је ма ње по зна то,93 век про све ће но сти за Ру си ју 
има го то во исти зна чај као за Фран цу ску и дру ге де ло ве Евро пе. Ру си ја 
је зе мља европ ске кул ту ре у ужем и нај е ми нент ни јем сми слу, дру га чи ја 
кон фе си ја ни је је ди ни раз лог за не ма ле раз ли ке у ди хо то ми ји европ ске 
ци ви ли за ци је. Оне су пре све га исто риј ски усло вље не, а то је раз ли ка у 
пр вом ре ду у од но су из ме ђу др жав но сти и дру штве ног кор пу са. Европ ска 
дру штва на ста ју из но би ли јал ног фе у да ли зма, по ре клом, као и кор по ра-
ти зам, из јед ног де ла Фран цу ске, док су ру ско и ру мун ско дру штво под 
ути ца јем зе мљи шне и функ ци о нер ске ари сто кра ти је, ви зан тиј ске или 
ста ро рим ске про ве ни јен ци је.

93 F. Con te, Les Sla ves – Aux ori gi nes des ci vi li sa ti ons d’E u ro pe cen tra le et ori en ta le 
(VI e –XI I Ie siè cles), Al bin Mic hel, Pa ris 1986; F. Kont, Slo ve ni: na sta nak i raz voj slo ven skih 
ci vi li za ci ja u Evro pi (VI –XI II vek), pre vod Gor da na Pe tro vić, pred go vor Jo van ka Ka lić, 
„Fi lip Viš njić”, bi bli o te ka Re tro spek ti ve, ured nik, B. Bo jo vić, Be o grad 1989.
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Бал кан је ту ви зан тиј ску и ау тох то ну ба шти ну за по ла ми ле ни ју ма 
одр жа вао по сред ством до ми на ци је Тур ске, чи ју је де ка ден ци ју и ра су ло 
до че као као те шко и ан та го ни стич ко осман лиј ско на сле ђе. Вра ћа ње европ-
ској ци ви ли за ци ји, од Срп ске ре во лу ци је, ка ко је на зи ва нај ве ћи не мач ки 
исто ри чар то га до ба, Ле оплд Ран ке, па све до Бал кан ских ра то ва, бал кан-
ске зе мље и на ро ди од Евро пе на сле ђу ју ро ман ти зам, са ње го вом го то во 
не ми нов ним, по зним, де ка дент ним и ко нач ним об ли ком, на ци о нал ро-
ман ти змом.

Сто га су не ки исто ри ча ри, као бал ка но лог (док то ри рао 1952. код Фер-
на на Бро де ла), про фе сор аме рич ког Уни вер зи те та Рат герс у Њу Бран сви ку, 
Тра јан Сто ја но вић,94 Бал кан мо гли пре по зна ва ти као „тер ци јал ну Евро пу”, 
сти ца јем исто риј ских окол но сти, ко лев ка Евро пе на шла се на за че љу њене 
исто ри је и ци ви ли за ци је. Оно че му је у нај ве ћој ме ри до при не ла се бич ност 
и крат ко ви дост ве ли ких си ла, ко је су у стра ху од Ру си је др жа ле „мр тву 
тур ску ру ку под на шим гр лом”, пре ма ре чи ма Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша.

Оту да се и змич ке си ле, Ис точ но пи та ње, бал ка ни за ци ја и бал кан ско 
бу ре ба ру та, ко је до бро до ђе кад тре ба кви та ти ра чу не, ме ри ти сна ге, на-
но во ме ша ти кар те и ру ши ти др жа ве као ша хов ске фи гу ре, на ша хов ни ци 
европ ских бес пу ћа и бал ка но ли ких гор дих по ср та ња.

As so ci a tion In ter na ti o na le d’E tu des du Sud-Est Européen – AI E SEE

Осно ва на 22. апри ла 1963. у Бу ку ре шту, под по кро ви тељ ством Уне-
ска, с ци љем про у ча ва ња ци ви ли за ци је зе ма ља Ју го и сточ не Евро пе, по-
др шке дру штве ним на у ка ма ко је се ба ве зе мља ма тог ре ги о на, њи хо вим 
кул тур ним од но си ма кроз исто ри ју. Чла ни це AI E SEE су по ред зе ма ља 
ре ги је, укуп но 25 зе ма ља ме ђу ко ји ма су Ау стри ја, Ру си ја, Ја пан, Не мач ка, 
Шпа ни ја, Ве ли ка Бри та ни ја, Пољ ска, Хо лан ди ја и дру ге.

То ком свог по лу ве ков ног ра да, AI E SEE је ор га ни зо ва ла пре ко 80 међу-
на род них на уч них ску по ва, као и де сет бал ка но ло шких кон гре са: Софи ја, 
Ати на, Бу ку решт, Ан ка ра, Бе о град, Со лун, Ти ра на, Па риз и Бу ку решт.

94 T. Sto ja no vić, The Pat tern of Ser bian In tel lec tual Evo lu tion 1830–1880 (1959); Id., 
Con qu e ring Bal kan Ort ho dox Mer chant (1960); Id., French Hi sto ri cal Met hod, Cor nell 
Uni ver sity Press, 1976; Id., Bet we en East and West: The Bal kan and Me di ter ra nean Worlds 
1992–1995, 4 vol.; Id., Bal kan Worlds: The First and Last Eu ro pe, Ar monk, New York, 
Lon don, 1994; Id., In tro duc tion to The Bal kans Sin ce 1453, by L. S. Sta vri a nos, New York 
Uni ver sity Press, 2009; Id., Бал кан ска ци ви ли за ци ја, Бе о град 1995; Id., Бал кан ски све
то ви: пр ва и по след ња Евро па, Бе о град 1997.
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Пр ви пред сед ник био је De nis Zakythi nos (1963–1963), Фра њо Ба ри-
шић (1967–1971), Ха лил Инал чик (1973–1975), Ни ко лај То до ров (1975–1979 и 
1989–1994), Ми лу тин Га ра ша нин (1983–1989 у два ман да та), Jean Ka rayan-
no po u los (1994–1999), Раз ван Те о до ре ску је ге не рал ни се кре тар (од 1994– ), 
Ан дре Ги ју пред сед ник (1999–2009), по ча сни пред сед ник (2009–2013).

Пу бли ка ци је (осим 26 збор ни ка ра до ва)
E. Con du rac hi, As so ci a tion In ter na ti o na le d’E tu des du SudEst Européen 

(AI E SEE). Buts et activités (1963–1977), Bu ca rest, 1978. 
Po ur une gran de hi sto i re des Bal kans des ori gi nes aux gu er res bal ka ni qu es: 

unité cul tu rel le et par ti cu la ri smes, identités cul tu rel les et di a lo gu es in ter cul tu rels. 
To me I. Espa ces. Pe u ples. Lan gu es, Pa ris, 2004. 

Po ur une gran de hi sto i re des Bal kans des ori gi nes aux gu er res bal ka ni qu es: 
unité cul tu rel le et par ti cu la ri smes, identités cul tu rel les et di a lo gu es in ter cul tu rels. 
To me III. Vie et ci vi li sa tion, Pa ris, 2009. 

Пе ри о дич на из да ња
Bul le tin de l’A I E SEE. Pu bli ca tion se me stri el le/an nu el le/mul ti-an nu el le 

pa ra is sant en français. 1–34, Bu ca rest, 1963–2004. 
Bul le tin d’archéologie SudEst Européenne. 1–3, Bu ca rest, 1969–1973.
Re vue de l’A I E SEE. Pu bli ca tion (mul ti) an nu el le pa ra is sant en français. 

35–39, Bu ca rest 2005–2009.

Ве ли ка исто ри ја Бал ка на

По сле од лу ке да се Ве ли ка исто ри ја Бал ка на об ја ви као син те за нај-
но ви јих на уч них ре зул та та дру штве них на у ка о Ју го и сточ ној Евро пи, 
до не те на Бал ка но ло шком кон гре су у Со лу ну, 1994, од ка да Ан дре Ги ју 
по ста је, нај пре пред сед ник На ци о нал ног ко ми те та AI E SEE за Фран цу ску, 
уско ро и шеф Ре дак ци је за но ву исто ри ју Бал ка на, ака де мик Ми лу тин Га-
ра ша нин шеф Ре дак ци је за Ср би ју, Бо јо вић уче ству је на сед ни ца ма Ре-
дак ци о ног од бо ра ко је се одр жа ва ју у Па ри зу, као Га ра ша ни нов за ме ник.

То ком сед ни це одр жа не у Кул тур ном цен тру Грч ке у Па ри зу, осим 
Ги јуа, Ан то ни ја дис и дру гих, као ака де ми ци Хри сто Фра ше ри, пред став-
ник Ал ба ни је, и Ни ко лај То до ров, пред став ник Бу гар ске, То до ров пр ви 
ин тер ве ни ше по сле увод не ре чи, по ви ше ним то ном: „Ка ко ће мо пи са ти 
исто ри ју Ма ке до ни је, у вре ме кад ни је би ла у са ста ву Ср би је и Ју го сла-
ви је”. На шта пред став ник срп ске ре дак ци је од го ва ра: „Од лич но што сте 
по кре ну ли то пи та ње, сад је пра ви тре ну так да се до го во ри мо хо ће мо ли 
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да ва ти пред ност оно ме што нас раз два ја или оно ме што нам је за јед нич ко”. 
На шта То до ров уста је, ши ри ру ке да за гр ли мла ђег ко ле гу, као за њим и 
Фра ше ри. Ис по ља ва ју ћи па ра докс Бал ка на, и ма ње раз ли ке ства ра ју не-
сра змер не спо ро ве, при том се мо гу пре мо сти ти кад има до бре во ље. Та ко 
је и би ло то ком ра да ко ми си је, с тим што су се те шко ће то ком вре ме на 
го ми ла ле. Ра до ви ко ји су при сти за ли у све ве ћем бро ју, при том нај ма ње 
из Ср би је и са та ко зва ног за пад ног Бал ка на, нај ви ше из Грч ке и Бу гар ске, 
би ли су крај ње хе те ро ге ни, не кад не за до во ља ва ју ћег ни воа и оскуд не акри-
би је, до тле да су мо ра ли би ти од би је ни, го то во по пра ви лу у ло шем францу-
ском пре во ду, из нај ра зли чи ти јих обла сти, исто ри је, ар хе о ло ги је, фи ло-
ло ги је, ан тро по ло ги је, ет но ло ги је, со ци о ло ги је, лин гви сти ке, по ста ју све 
ве ће бр до при ло га и не до глед ни по сао. Не у мор ни рад ник, Ан дре Ги ју, 
ко ме ни је би ло те шко да док тор ске ди сер та ци је од по хи ља ду стра ни ца, 
пи са не као не ким дру гим је зи ком, иа ко са фран цу ским ре чи ма, сук це-
сив но ис пра вља све до упо тре бљи вог ста ња, би ва пре ва зи ђен раз ме ра ма 
ра сту ћег ре дак тор ског по сла, упр кос по мо ћи Хе лен Ан то ни ја дис. По сле 
не ко ли ко го ди на го ми ла ња при ло га, до не се на је од лу ка да се не до глед ни 
по сао све де на ра зум ну ме ру и Ги ју син те ти зу је при спе ле ра до ве. Та ко 
до ла зи до об ја вљи ва ња пр вог (2004) и тре ћег (2009) то ма Ве ли ке исто ри је 
Бал ка на, за дру ги том је ру ко пис до даљ њег из гу бљен, био је пред за вр шет-
ком ка да је Ан дре Ги ју пре ми нуо 20. ок то бра 2013.

UNE SCO – AI E SEE – Б. Бо јо вић, Хе лен Ан то ни ја дис, А. Ги ју, Р. Те о до ре ску,  
4. март 2002.
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ПРО ЈЕК ТИ

Tемпус – EHESS

Ства ра ње фи ли ја ла EHESS, на за пад ном Бал ка ну, та ко зва них Ан те на, 
ка квих има у дру гим европ ским зе мља ма, ра чу на ју ћи и зе мље у тран зи-
ци ји, био је ам би ци о зан про јект, ко ји је имао по др шку Рак то ра та и рек-
тор ке EHESS, Да ни ел Хе вје-Ле же, као и из вр шног се кре та ра Три кор ноа. 
Бо јо ви ћу су из да та овла шће ња и акре ди та ци ја, да као шеф про јек та мо же 
да по кре не про це ду ру ус по ста вља ња са рад ње са ака дем ским цен три ма 
на за пад ном Бал ка ну, по чев од Бе о гра да.

Ме ђу пр ви ма са ко ји ма је имао кон сул та ци је у Бе о гра ду, Ака де мик 
Љу бо мир Мак си мо вић, упо зо рио га је да мо же оче ки ва ти по др шку у дру-
гим ака дем ским цен три ма, мо жда пре не го у глав ном гра ду. Де кан Фи-
ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду из ра зио је не спрем ност за са рад њу ко ја би 
под ра зу ме ва ла фран ко фо ни ју, ма ње екс пли цит но и за са рад њу на по љу 
дру штве них на у ка уоп ште. Рек то рат Уни вер зи те та у Ни шу био је знат но 
ви ше пред у сре тљив и рас по ло жен за са рад њу.

Ка ко је не до ста так ма те ри јал них сред ста ва био још ве ћа пре пре ка 
за ус по ста вља ње, од но сно ин сти ту ци о на ли зо ва ње са рад ње, сле де ћа ини-
ци ја ти ва је би ла по кре та ње про јек та за Тем пус, бу џет ске уста но ве ЕУ са 
се ди штем у Бри се лу, на чи јем че лу је био Сло ве нац, ЕУ ко ме сар Ја нез По-
точ ник.95 Тем пус до де љу је фон до ве ЕУ за ака дем ске и на уч но и стра жи-
вач ке уста но ве, по ре ги о ни ма, на прин ци пу умре жа ва ња тих уста но ва. 
У пи та њу су го ди шње суб вен ци је од по не ко ли ко сто ти на хи ља да до мили-
он ских из но са у еври ма за сва ку од умре же них уста но ва, уни вер зи те та, 

95 Eu ro pean Uni on’s Tem pus Pro gram me, which is fun ded by the Eu ro pe Aid De ve-
lop ment and Co-ope ra tion Di rec to ra te-Ge ne ral and the Di rec to ra te-Ge ne ral for En lar ge-
ment of the Eu ro pean Com mis sion. Re port from the Com mis sion COM/2010/0190 fi nal 
of 28.04.2010, Re port on the Ex ter nal ex-post Eva lu a tion of the 3rd Pha se of the Tem pus 
Pro gram me 2000–2006.
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фа кул те та, ин сти ту та, ла бо ра то ри ја и слич но. Аге ци ја ТЕМ ПУС др жи 
кан це ла ри ју и у Бе о гра ду, док EHESS има спе ци јал ни се кре та ри јат на ме њен 
ко ор ди на ци ји и фи на ли за ци ји гло ма зних до си јеа за TEM PUS кан ди да-
ту ре. До де ла сред ста ва је на го ди шњем ни воу, мо же се про ду жи ти ако се 
оце ни да пру жа за до во ља ва ју ће ре зул та те, на низ го ди на за успе шни ја 
парт нер ства. Је дан про јект мо ра да са др жи ви ше од две зе мље, од ко јих у 
сва кој тре ба да има ви ше уста но ва кан ди да та. За ма тич не зе мље про јек та 
пред ви ђе не су би ле Фран цу ска и Ср би ја од ре ђе не су као ма тич не зе мље, 
око сни це про јек та, од ко јих Бе о град као по ла зна тач ка умре жа ва ња за 
За пад ни Бал кан. Фа кул тет по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, са про де ка ном 
Је ле ном Ђор ђе вић по стао је по ла зна тач ка умре жа ва ња за Ср би ју; дру ги 
ре ги о нал ни парт нер био је Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре, као и Фа кул-
тет по ли тич ких на у ка у Под го ри ци; тре ћи је био у Сло ве ни ји; че твр ти у 
Ау стри ји, јер је био пред ви ђен још је дан парт нер из ЕУ. Умре жа ва ње је 
до бро по кре ну то, сва ки кан ди дат је при пре мао свој пред мет, пре ма ре-
дов ном про то ко лу о са рад њи. Сло жен на уч но-ад ми ни стра тив ни по сао, 
ме ња ње парт не ра, од ко јих су не ки од у ста ја ли, дру ги се кан ди до ва ли и 
при ја вљи ва ли, нај ви ше са ста вља ње на уч но и стра жи вач ких и ака дем ских 
ела бо ра та и про је ка та, уо би ча је них за при пре му ова кве вр сте гло ма зних 
про је ка та са умре жа ва њем парт не ра у ви ше зе ма ља, уз ко ри шће ње ен гле-
ског или фран цу ског је зи ка, већ на ред не го ди не по ка зу ју зна ке за мо ра. 
Де кан ФПН из Под го ри це ко нач но са оп шта ва, ка ко сви њи хо ви док то ран-
ти има ју пре ви ше по сла, те да од у ста је од са рад ње. При мед ба да док то ран-
ти ни су пред ви ђе ни за ту вр сту по сла, ни је има ла ути ца ја. Уско ро од у ста је 
и парт нер из Бе о гра да, што је има ло знат но ве ћи зна чај. Оста ли парт не-
ри су та ко ђе од у ста ја ли, иа ко по хи је рар хиј ској прак си умре жа ва ња, сви 
парт не ри ни су има ли исти зна чај, нај до след ни ји је био Исто риј ски ин-
сти тут Цр не Го ре, са ње го вим ди рек то ром Ра до сла вом Рас по по ви ћем. 
На мен ски се кре та ри јат за ТЕМ ПУС на EHESS уве ли ко је при пре мао гло-
ма зни до си је за ви ше стру ке кан ди да ту ре на по ла зном ре ги о нал ном про-
јек ту. Ко ме сар По точ ник био је у кон так ту са са рад ни цом на про јек ту, 
док то ран том на EHESS, Ме ли том Ро гељ, та ко ђе Сло вен ком, из ра зио је 
ве ли ко ин те ре со ва ње и оче ки ва ња од ре че ног про јек та, ко ји је имао ле пе 
из гле де за успех на кон кур су за ТЕМ ПУС. Од у ста ја ње во де ћих парт не ра 
из не ве ри ло је та оче ки ва ња, не ма ли труд и вре ме оста ли су уза луд ни. 
Ви ше стру ко фи нан си ра ње, у ми ли о ни ма евра, од стра не бу џет ске уста-
но ве ЕУ, ТЕМ ПУС, ни је сте кло при о ри тет код ака дем ских и на уч но и стра-
жи вач ких уста но ва Ср би је и Цр не Го ре.

Пројекти
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Про фе сор Па о ло Одо ри ко, ни је имао ви ше сре ће са про јек том у ко ме 
је глав ни парт нер EHESS био Ма ро ко, са још не ким зе мља ма ре ги је за пад-
ног Ме ди те ра на, ре зиг ни ра но се жа лио да им по пу ња ва ње фор му ла ра 
ни је би ла ја ча стра на, иа ко је зик као фран ко фо ни ма ни је пред ста вљао 
ни ка кав про блем.

Ве ро и спо вест – др жа ва – иден ти тет

Раз го во ри са Вла де том Је ро ти ћем,96 би ли су ор га ни зо ва ни као део 
на уч ног про јек та под на сло вом, „Ве ро и спо вест, при пад ност, иден ти тет”, 
ко ји је ис пред Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је из Бе о гра да био на кон-
кур су за ме ђу на род ну на уч но-ис тра жи вач ку са рад њу из ме ђу Фран цу ске 
и Ср би је и Цр не Го ре. Овај про је кат ни је про шао на кон кур су на ко ме су 
дру штве не на у ке би ле ису ви ше ма њин ски за сту пље не у од но су на при-
род не и дру ге ди сци пли не. Не мол бу по кре та ча про јек та та да шњем ми-
ни стру на у ке и про све те, ина че хе ми ча ру, да се по диг не кво та дру штве них 
на у ка, ми ни стар не стр пљи во од го ва ра: „До ста ми је вас дру штве ња ка ко ји 
ни шта не об ја вљу је те на стра ним је зи ци ма”.

На истом кон кур су про шао је дру ги про је кат „Ју го сло вен ске ака дем-
ске ели те у Фран цу ској по сле Дру гог свет ског ра та”, ко ји је покренуo исти 
ру ко во ди лац про јек та као на уч ни ка дар фран цу ског CNRS др жав ног 
се кре та ри ја та ко ји об је ди њу је на уч но и стра жи вач ку де лат ност у тој зе мљи.

Сли чан раз го вор као са Вла де том Је ро ти ћем оба вљен је са књи жев-
ни ком Ђор ђем Ја њи ћем и об ја вљен у збор ни ку Са на дом че ка ју ћи.97

Та ко ђе, го то во су иста пи та ња у скло пу ан ке те као део пр вог по ме-
ну тог про јек та по ста вље на и про фе со ру Жар ку Ви до ви ћу, ко ји је оп шир но 
пи са но од го во рио на по ста вље на пи та ња, сле ди ла су пот пи та ња, од го вор, 
али ди ја лог на 2.000 км уда ље но сти ни је на ста вљен из тех нич ких раз ло га. 
Го ди не и тех нич ка за ви сност од ту ђег ра чу на ра спре чи ли су еру ди ту, ко ји 
је ина че био жи вог ду ха до кра ја жи во та, да на ста ви и окон ча овај ди ја лог.

Ака дем ске ели те Ју го сла ви је у Фран цу ској

Као са став ни део CRH, Цен тра за исто риј ска ис тра жи ва ња, ко ји обје-
ди њу је нај ве ћи део ма њих на уч но и стра жи вач ких је ди ни ца за исто ри ју на 

96 В. Је ро тић, Б. Бо јо вић, Жич ки ди ван са ака де ми ком Вла де том Је ро ти ћем: од 
објек та ка су бјек ту, раз го вор во дио Бо шко И. Бо јо вић (Жи ча 21–22. ок то бар 2006), 
Бе о град 2008.

97 Б. Бо јо вић, „Раз го вор са Ђор ђем Ја ни ћем”, у: Ђ. Ј. Ја нић, Збор ник: Са на дом 
че ка ју ћи, Но ви Сад 2012, 139–251.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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EHESS, као што је Цен тар за ви зан то ло ги ју, нео хе ле ни сти ку и Ју го и сточ ну 
Евро пу, са ди рек то ром Па у лом Одо ри ком, ше фом ка те дре за ви зан то ло-
ги ју, као шеф дру ге ка те дре истог цен тра, за Ју го и сточ ну Евро пу, Бо јо вић 
кон ку ри ше на ме ђу на род ном на уч ном про јек ту, на осно ву про то ко ла о 
са рад њи ко ји је као ми ни стар за на у ку вла де Ср би је, До ма зет, скло пио са 
CNRS, др жав ним се кре та ри ја том фран цу ског ми ни стар ства на у ке, бу ду ћи 
да је CRH са став ни део CNRS.

Та ко он кон ку ри ше исто вре ме но са два на уч но и стра жи вач ка про јек-
та за ову на уч но и стра жи вач ку са рад њу из ме ђу Фран цу ске и Ср би је. Јед но 
је про је кат из обла сти со ци о ло ги је ре ли ги је, „Др жа ва – ве ро и спо вест – иден-
ти тет”, ко ји ела бо ри ра у са рад њи са Ин сти ту том за по ли тич ке сту ди је из 
Бе о гра да и ње го вим ди рек то ром Жи ком Ђу ри ћем.

Као ви ше го ди шњи уче сник Се ми на ра про фе сор ке До ми ник Хер вје-
-Ле же, рек то ра EHESS и нај и стак ну ти јег струч ња ка за со ци о ло ги ју ре ли-
ги је у Фран цу ској, он се ба ви со ци о ло ги јом ре ли ги је Ју го и сточ не Евро пе, 
као је ди ни струч њак из те обла сти у Фран цу ској. Уз по др шку Хер вје-Ле же, 
кон ку ри ше у парт нер ству са Ин сти ту том за по ли тич ке сту ди је из Бе о града.

Дру ги про је кат са ко јим кон ку ри ше на истом кон кур су је из обла сти 
са вре ме не исто ри је, под на сло вом: „Шко ло ва ње ака дем ских ели та Ју го сла-
ви је у Фран цу ској по сле Дру гог свет ског ра та”. Чи ње ни ца да је Фран цу ска 
би ла пр ва зе мља у шко ло ва њу срп ских и ју го сло вен ских ака дем ских ели та 
у XX ве ку, учи ни ли су тај про је кат уто ли ко ви ше ак ту ел ним. 

Пр ви док тор Сор бо не из Ср би је, био је Ми ха и ло Га ври ло вић (др жав-
ни ар хи вар, од но сно пр ви управ ник Др жав не ар хи ве, да на шњи на зив уста-
но ве Др жав ни ар хив Ср би је), ко ји је док то ри рао 1899. на те ми из исто ри је 
сред њег ве ка, фран цу ско-ен гле ским од но си ма и ме ђу со би ца ма у XIV ве ку.98

Лет њи уни вер зи тет EHESS – ФПН

Лет њи уни вер зи тет ор га ни зо ван је 2007. у Бе о гра ду, као парт нер ство 
EHESS и Фа кул те та по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду. Ру ко во ди лац овог про-
јек та са фран цу ске стра не био је Бо јо вић, док је са срп ске стра не то би ла 
про фе сор ка Је ле на Ђор ђе вић, про де кан ФПН. Пи та ње фи нан си ра ња од 
стра не Вла де Ре пу бли ке Ср би је, при мо ра ло је Је ле ну Ђор ђе вић да обезбе ди 
фи нан сиј ску по др шку од стра не не вла ди них ор га ни за ци ја. По др шка ФПН 

98 M. Ga vri lo vitch, Étu de sur le tra ité de Pa ris de 1259 en tre Lo u is XI, roi de Fran ce, 
& Hen ri III, roi d’An gle ter re (Сту ди ја о ми ров ном спо ра зу му из Па ри за 1259. из ме ђу 
Лу ја XI, кра ља Фран цу ске и Хен ри ја III, кра ља Ен гле ске), Pa ris 1899. 

Пројекти
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ни је до во ђе на у пи та ње, та ко да се ова лет ња уни вер зи тет ска шко ла одр жа-
ла под нај бо љим усло ви ма у про сто ри ја ма ФПН, кра јем ле та 2007. го ди не.

Фран цу ска ам ба са да у Бе о гра ду обез бе ди ла је ло ги сти ку за си мул тано 
пре во ђе ње це ло куп ног то ка јед но сед мич ног лет њег уни вер зи те та. Ама ел 
Ка та ру за, ко ји је во дио кан це ла ри ју за уни вер зи тет ску са рад њу из ме ђу 
Фран цу ске и Ср би је у Рек то ра ту Бе о град ског уни вер зи те та, ина че док то-
рант из ге о гра фи је за пад ног Бал ка на, био је од дра го це не по мо ћи у ор га-
ни за ци ји овог ве о ма успе шног ака дем ског рад ног оку пља ња. 

Лет ња шко ла на ФПН би ла је одр жа на на те му: „Др жа ва – ве ро и спо вест 
– мо дер ни тет”, уз уче шће де сет пре да ва ча, од ко јих по ло ви на са EHESS-а 
дру га по ло ви на из зе ма ља Ју го и сточ не Евро пе. По ла зни ка је би ло бли зу 
пе де сет, го то во из це лог све та, нај ви ше из Евро пе и са та ко зва ног За пад-
ног Бал ка на, по ха ђа ње овог ин тен зив ног ака дем ског про гра ма бо до ва ло 
се за се ме страл ни курс пре ма пра ви ли ма Бо лоњ ске ре гу ла ти ве.

Лет њи уни вер зи тет – Фа кул тет по ли тич ких на у ка (ма стер за вр шног 
ра да), Бе о град, 23–30. сеп тем бра 2007, „Etat-con fes si ons-mo der nité” [Држа ва 
–вероисповест–савременост у тран зи ци ји Ју го и сточ не Европе], пре да ва чи 
(EHESS): Boš ko Bo jo vić (Con fes sion and mo der nity in Ser bia), Jut ta Scher rer 
(Ru si ja), Ri ta Her mon-Be lot („Slo bo da ve ro i spo ve sti i plu ra li zam. Re li gi o zna 
to le ran ci ja – slu čaj Fran cu ske”), Mic kael Wil mart („Pi ta nje re li gi je u ko mu ni-
stič koj Al ba ni ji. Me to de, pro ble ma ti ka i in te re si”), Ha mit Bo zar slan (Islam), 
An ki ca Ma ri no vić-Bo bi nac, In sti tut druš tve nih is tra ži va nja, Za greb.

ФПН: Јелена Ђорђевић (социологија); Ђуро Шушњић (Филозофски 
фа култет, Нови Сад); Зиљка Шпиљак, БиХ (исламолог, Сарајево); Иван 
Цвит ковић, БиХ (Сарајево); Tas sos Ana sta si a dis, Грчка (социологија религије, 
Атина).

Ша ро ли ко ака дем ско оку пља ње би ло је, раз у ме се, при ли ка и за број-
не за ни мљи ве и ко ри сне раз ме не. Про фе сор Прав ног фа кул те та из Са ра-
је ва Иван Цвит ко вић, то ком рас пра ве са ко ле га ма са За па да, при ме ћу је: 
„Кад до ђе те са стра не, ви оче ку је те да сте по сле не де љу да на ап сол ви ра ли 
шта се ов де до га ђа ло и још увек до га ђа, док се ми ко ји ов де жи ви мо још 
увек му чи мо да то об ја сни мо”.

Про фе сор исто ри је Тур ске на EHESS, Ха мит Бо зар слан, на пи та ње: 
„Да ли је Тур ска са да у по ло жа ју ко ји се мо же уне ко ли ко упо ре ди ти са по-
ло жа јем Ју го сла ви је кра јем Хлад ног ра та – или евро а тлант ске ин те граци-
је, или дез ин те гра ци ја”, од го ва ра: „Упра во та ко, а осим то га, сма трам да 
ће се Тур ска, ако уђе са сво јом вој ском у Ирак, пре или ка сни је до жи ве ти 
дра ма тич ни рас плет, због на го ми ла них про ти ву реч но сти и де се ти не хи-
ља да курд ских ге ри ла ца, об у че них и на о ру жа них од стра не Изра е ла”.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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Зиљ ка Шпи љак (Уни вер зи тет у Са ра је ву), има ла је из ла га ње на те му: 
„Же не, ре ли ги ја и по ли ти ка”. Ан ки ца Ма ри но вић-Бо би нац с Ин сти ту та 
дру штве них ис тра жи ва ња у За гре бу, пред ста ви ла је не ко ли ко ис тра жи-
ва ња спо ме ну тог Ин сти ту та, освр нув ши се на ути цај Ка то лич ке цр кве у 
Хр ват ској, с об зи ром на на гла ше ност кул тур но-исто риј ског све до чан ства 
у Хр ват ској, те на од нос Цр кве и др жа ве.

На кра ју рад ног де ла Лет ње шко ле у Бе о гра ду, у су бо ту, про фе со ри 
и сту ден ти по се ћу ју Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве. Вид но им пре си о-
ни ра ни овим му зе јом са јед ном од нај бо га ти јих по став ки у Бе о гра ду, 
од ла зе у Над би ску пи ју ка то лич ке цр кве. Над би скуп Хо че вар љу ба зно 
до че ку је на ја вље них ви ше де се ти на го сти ју, по ча сти их уз по здрав ну реч 
и оде на ра ни је за ка за ни при јем, за ме њу је га би скуп по ре клом из Бо сне, 
ко ји на ко рект ном фран цу ском је зи ку, у пр вом ре ду го сти ма из све та, 
из ла же исто ри јат Над би ску пи је, по чев од пр вих бе о град ских му че ни ка, 
Стра то ни ка и Ер ми ла из IV, па све до у XXI век, не по ме нув ши при том ни 
је дан пут по сто ја ње Срп ске пра во слав не цр кве на истом про сто ру. Слу-
ша о ци се згле да ју, за чу до, ни ко не на ла зи за сход но да по ста вља пи та ња, 
би ла је то нај ек спли цит ни ја очи глед на на ста ва кон фе си о нал них при ли ка 
на бр до ви том Бал ка ну. 

За хва љу ју ћи на та ко ис црп ном из ла га њу, ор га ни за тор се ни је уз др-
жао од по след њег и је ди ног пи та ња: „Ни сте нам ре кли, ко ји је број при пад-
ни ка ва ше над би ску пи је”, не ких „че тр де сет хи ља да у 16 жу па”, „ми сли те 
на уку пан број све штен ства, мо на штва и оста лих ка дро ва?”, „Не, то је уку-
пан број са вер ни ци ма”, био је би ску пов од го вор.

Ова ко по ста вље но пи та ње би ску пу, има и свој ма ли ко ло кви јал ни 
пре се дан. На и ме, на Се ми на ру До ми ник Хе вје-Ле же, на EHESS, по сле 
пре да ва ња ко ле ге со ци о ло га ре ли ги је, о ка то лич кој вер ској за јед ни ци ме ђу 
Коп ти ма у Егип ту, пре да вач је био упи тан за број но ста ње те ма њин ске 
гру пе, ис по ста ви ло се да је у пи та њу јед но се ло, са упра жње ним ме стом 
би ску па, за пра во, при вре ме но и без све ште ни ка.

Пројекти
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БЕ О ГРАД–ПА РИЗ 
Ака дем ски, књи жев ни, умет нич ки, еми грант ски

Ви зан тиј ска те о ло ги ја на Сор бо ни

Па трик Ран сон (1957–1992)

Отац Па трик Ран сон је био пра во слав ни све ште ник, ро ђе ни Фран-
цуз, ко ји је пре шао у пра во слав ну ве ру и по стао пре зви тер у Грч кој пра-
во слав ној цр кви ста рог ка лен да ра, осни вач Брат ства Све тог Гри го ри ја 
Па ла ме. Био је из у зет но обра зо ван, та лен то ван и кре а ти ван, пи сао је књи-
ге и озбиљ не сту ди је под сво јим, али и под ту ђим име ни ма.99 Као уред ник 
би бли о те ке Пра во сла вље у из да вач кој ку ћи Вла ди ми ра Ди ми три је ви ћа, 
L’A ge d’Hom me, из Ло за не, ко ја је има ла књи жа ру и се ди ште, та ко ђе у Ла-
тин ском квар ту у Па ри зу, ру ко во дио је пре во ђе њем и об ја вљи ва њем ау тора 
пра во слав не те о ло ги је. Ме ђу пр ви ма би ли су Ју стин По по вић и Ни ко лај 
Ве ли ми ро вић. Пре во ди лац је био Луј Па ли ерн, пра во слав ни Фран цуз, по 
стру ци ур ба ни ста, ко ји је на у чио срп ски да би мо гао да пре во ди по ме ну те 
ау то ре. Па трик Ран сон,100 на пи сао је ве о ма ис цр пан и сту ди о зан пред го вор 

99 W. Gu ettée, De la pa pa uté [О папизму], Édi tion: La u san ne; [Pa ris]: Éd. l’Âge 
d’hom me, 1990, 323 p., на уч ни при ре ђи вач: Pa tric Ran son. При ре ђи вач, Thérè se 
Monthéard, Père Wla di mir Gu ettée et PortRoyal – ex tra its de l’„Hi sto i re de l’Égli se de 
Fran ce” et de „Janséni sme et jésu i ti sme” [Отац Вла ди мир Ге те и Порт Ро а јал – од лом ци 
из Исто ри је Цр кве у Фран цу ској и Јан се ни зам и језуитизам], Édi tion: Le Me snil-Sa int-
De nis: Skit du Sa int-Esprit, 1992, 126 p.

100 P. Ran son, Sa int Au gu stin [Свети Августин] (1988); Id., La doc tri ne des néoort
ho do xes sur l’amo ur [Неоправославно уче ње о љубави], Fra ter nité ort ho do xe Sa int 
Grégo i re Pa la mas , Pa ris 1990; Id., Ric hard Si mon ou Du ca rac tère illégi ti me de l’au gu sti
ni sme en théolo gie [Ричард Си мон или О не ли ги тим но сти ав гу сти а ни зма у теологији] 
(l’Âge d’hom me, 1990); Id., La persécu tion des mo i nes du Mont At hos par le pa tri ar cat de 
Con stan ti no ple [Прогони све то гор ских мо на ха од стра не Ва се љен ске патријаршије] 
(1992). Let tre à So lo vi ev [Писмо Соловјеву] [Première hérésie de la pa pa uté = Пр ва је рес 
папства] [in trod. par Pa tric Ran son] / Wla di mir Gu ettée / Pa ris Fra ter nité ort ho do xe 
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пр вом то му Дог ма ти ке – Фи ли со фи ја Исти не у Пра во слав ној Цр кви (у три 
то ма), у ко ме је из нео исто ри јат дог ма ти ке, од Јо ва на Да ма ски на, пре ко 
схо ла сти ке, до оне Ју сти на По по ви ћа, по себ но ис ти чу ћи по че му се она 
раз ли ку је од оста лих. Ова сту ди ја би ла је пре ве де на на срп ски и об ја вљи-
ва на у јед ном цр кве ном ча со пи су СПЦ, у на став ци ма, до по ла, „у не до стат-
ку про сто ра”. Па трик Ран сон, за хва љу ју ћи не у мор ном раду Жан-Лу ја Па-
ли ер на (1930–2007),101 об ја вио је та ко де се ти не де ла Ју сти на По по ви ћа и 
Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, по ред дру гих ау то ра пра во слав не те о ло шке ми-
сли, у фран цу ском пре во ду.

По сле упо ко је ња оца Па три ка Ран со на, на стра да лог у са о бра ћај ној 
не сре ћи код Ати не у че тр де се тим го ди на ма жи во та, ње гов про јект за Лек-
си кон пра во слав не те о ло ги је, пре у зи ма брач ни пар на уч ни ка CNRS и 
про фе со ра Сор бо не.

Про фе сор др Ва са Кон ду мас

Ва са Кон ду мас је од бра ни ла на Сор бо ни док тор ску ди сер та ци ју о 
Све том Јо ва ну Да ма ски ну,102 ди рек тор ка ви зан то ло шке би бли о те ке у Па-
ри зу, пред сед ни ца Фран цу ског ин сти ту та за ви зан то ло шке сту ди је, де кан 
Оде ље ња за те о ло шке сту ди је на EP HE (Сор бо на). Њен су пруг био је Ђу-
зе пе Кон ти ће ло, нај у глед ни ји спе ци ја ли ста за То му Аквин ског, на уч ни 
са рад ник у Цен тру за исто ри ју тек сто ва, CNRS. Њих дво је су оку пи ли у 
све ту нај и стак ну ти је струч ња ке као са рад ни ке на за јед нич ком про јек ту 
пре у зе том од по кој ног Па три ка Ран со на.

Sa int Grégo i re Pa la mas 1990; Sa int Païssius Vélic hkovsky [Свети Пај си је Величковс ки] 
[in trod. par P. Pa tric Ran son] / Mic hel Au bry / La u san ne [Pa ris] l’Âge d’hom me, 1992 
(33-Ar ti gu es-près-Bor de a ux).

101 Пре во ди лац на фран цу ски Те о до ра Сту ди та (8–9 в.), Ни ко ле Ка ва си ла са (14 
в.), Ге ор ги ја Фло ров ског (1893–1979), Јо ва на Зи зу ла са, Ата на си ја Јев ти ћа, Ле он ти ја 
Не а по ли ског (15 в.), Па на јо ти са Не ла са (1936–1986), Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа и Јусти-
на По по ви ћа.

102 Vas sa Kon to u ma, La So ur ce de Con na is san ce de Jean Damascène (ca 650–ca 750) 
[Извор му дро сти Јо ва на Дамаскина], Tra duc tion commentée des li vres I (Di a lec ti ca) et III 
(Ex po si tio de fi de ort ho do xa) [Превод са ко мен та ри ма, I–I II (Di a lec ti caEx po si tio de fi da 
ort ho do xa)], Université de Pa ris-IV ; Id., John of Da ma scus. New Stu di es on his Li fe and Works, 
As hga te 2015. G. Je hel, B. Bo jo vić, Vas sa Kon to u ma, Le mon de byzan tin (VI I I e –XI I Ie siè cle). 
Eco no mie et so ciété [Византијски свет (VI I I –XI II век). Еко но ми ја и друш тво], Edi ti ons 
du Temps, Pa ris 2006, 205 p.; A. Bing ge li, M. Cas sin, Vas sa Kon to u ma, „In ven ta i re des 
ma nu scrits de l’In sti tut français d’étu des byzan ti nes” [Инвентар ру ко пи са Фран цу ског 
ин сти ту та за ви зан тиј ске студије], Re vue des étu des byzan ti nes, In sti tut Français d’E tu des 
Byzan ti nes/Pe e ters, 2014, 72, pp. 5–128.

Београд–Париз
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Пр ви об ја вље ни био је дру ги том, код углед ног на уч ног из да ва ча Бре-
полс 2002. го ди не,103 по сле ви ше од пет на ест го ди на об ја вљен је и први том.104

Тре ћи том је био пред ви ђен за не хе лен ску, углав ном бал кан ску, ру мун-
ску и на ро чи то ру ску пра во слав ну те о ло ги ју. Под скал ски, као нај у глед ни ји 
струч њак и пи сац мо ну мен тал не и не пре ва зи ђе не мо но гра фи је: Бу гар ска 
и срп ска те о ло ги ја сред њег ве ка,105 био је пред ви ђен за са рад ни ка на тре ћем 
то му. Ка ко се он из ја снио да не же ли да са ра ђу је на про јек ту са Ата на си-
јем Јеф ти ћем, од ко га је уред ни штво до ста оче ки ва ло, ре дак ци ја ни је ви ше 
ра чу на ла на са рад њу Под скал ског. Би ло је то у вре ме ра то ва де ве де се тих 
го ди на, ка да дис кри ми на тор ски ис па ди ни су би ли рет ки. Ва си и Ђу зе пеу 
Кон ти ће лу би ло је уто ли ко пре ста ло да обез бе де са рад њу срп ских нај у ти-
цај ни јих те о ло га. За ту са рад њу био је ан га жо ван срп ски исто ри чар на 
EHESS. Упор но на сто ја ње брач ног па ра по сле до ста вре ме на при хва тио 
је и сто га што је це нио рад Па три ка Ран со на ко га је по зна вао. Ње го ва уз др-
жа ност се по ка за ла оправ да ном јер са рад њу струч ња ка из Ср би је го то во 
ни је би ло мо гу ће обез бе ди ти. Они нај по зна ти ји ни су има ли вре ме на за 
срп ску те о ло ги ју сред њег ве ка, а они ко је су они пре по ру чи ва ли ни су има-
ли за до во ља ва ју ће ком пе тен ци је за зах тев не кри те ри ју ме Кон ти ће ло вих. 
Рад, о Све том Мак си му Ис по вед ни ку, ни је мо гао би ти при хва ћен, од но сно 
ње гов ау тор је од у стао од при хва та ња ре дак циј ских кри те ри ју ма. Дру ги 
по ку шај са ви ше ау то ра за срп ску те о ло ги ју сред њег ве ка, та ко ђе ни је дао 
оче ки ва не ре зул та те, по што их је пра во слав ни Бел ги ја нац, Ема ну ел Ди-
ман, пре вео са срп ског на фран цу ски је зик.

103 Vas sa Kon du ma, La théolo gie byzan ti ne et sa tra di tion II: (XI I I e –XI Xe siè cles) 
[Византијска те о ло ги ја и ње на тра ди ци ја (XI I I –XIX век)], Tur nho ut, Bre pols (Cor pus 
chri sti a no rum), 2002 (di rec tion, avec C. G. Con ti cel lo).

104 C. G. Con ti cel lo, Vas sa Con ti cel lo (dir.), La théologie byzan ti ne et sa tra di tion. 
Vol. 2 (Cor pus chri sti a no rum), Bre pols, Tur nho ut 2002 (1034 p.). Français, Ita lien, Espag nol, 
An gla is. Réimpression: Tur nho ut 20152. Français, Ita lien, Espag nol, An gla is, Al le mand. 
La théologie byzan ti ne (CCTB) – Bre pols Pu blis hers; C. G. Con ti cel lo (dir.), La théologie 
byzan ti ne et sa tra di tion [Византијска те о ло ги ја и ње на традиција]. Vol. I/1 (VI e –VI Ie s.) 
(Cor pus Chri sti a no rum. CCTB I/1), Bre pols Pu blis hers, Tur nho ut 2015. IV+805 pp., 14 b/w 
ill., 155 x 245 mm. Français, An gla is, Al le mand. Si te: La théologie byzan ti ne (CCTB) – Bre pols 
Pu blis hers; Id., „Il mi ra co lo di Tro i na”. Vi ta di Pa dre Lu i gi Ora zio Fer la u to, fon da to re 
del l’O a si Ma ria SS. di Tro i na (Spiritualità e pro mo zi o ne uma na), Rub bet ti no Edi to re, So ve-
ria Man nel li 2017 (so us pres se). Première bi o grap hie sci en ti fi que du P. Fer la u to (1922–2017).

105 G. Pod skalsky, The o lo gic hte Li te ra tur des Mit te lal ters in Bul ga rien und Ser bien 865– 
1459 [Теолошка  ли те ра ту ра сред њег ве ка у Бу гар ској и у Ср би ји 865–1459], Edi ti ons Beck, 
Mu nich 2000, Bal ca ni ca, XXXV (2004), p. 327–329; G. Pod skalsky, The o lo gic hte Li te ra tur 
des Mit te lal ters in Bul ga rien und Ser bien 865–1459, Edi ti ons Beck, Mu nich 2000, Re vue des 
étu des byzan ti nes 63 (2006), p. 255–256 (при ка зи, Сан дра Ги сле ског, Б. Бо јо вић).

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије



Као са рад ник на про јек ту, Бо јо вић се мо рао су о чи ти са чи ње ни цом 
да не ма ви ше Ди ми три ја Бог да но ви ћа, као не у по ре ди вог по зна ва о ца 
исто ри је сред њо ве ков не књи жев но сти у све тлу пра во слав не те о ло ги је. 
Про бле ма са ме то до ло шким и на уч ним зах те ви ма ре дак ци је би ло је и са 
дру гим зе мља ма ван хе ле но фон ског кру га Ви зан ти је, на што ма ње са ру-
мун ским ко ле га ма. Као што ви ше ни је би ло Ге ор ги ја Фло ров ског,106 та ко 
ни дру ге сре ди не ни су ви ше има ле ау то ри те те слич ног фор ма та, осим 
Ду ми тру Ста ни о ла је (1903–1993) ко ји би још ко ју го ди ну ра ни је мо гао да ти 
од го ва ра ју ћи до при нос.107

На на сто ја ња упор ног уред ни штва, Бо јо вић се као фи ло лог и по зна-
ва лац срп ске ха ги о гра фи је не по сред ни је укљу чу је у про је кат. За раз ли ку 
од Ди ми три ја Бог да но ви ћа и Ан дре Ги јуа, ни је усва јао схва та ње да је се 
у Ви зан ти ји те о ло ги ја сво ди на нео пла то ни зам, не го је ис ти цао да је у пи-
та њу пло дан и по вре ме но по ле мич ки ди ја лог два при сту па и два кон цепту-
ал на обра сца,108 ко ји се на ро чи то мо гу уо чи ти у схва та њу cre a tio ex ni hi lo 
код Мак си ма Ис по вед ни ка.109 Ди ја лог ка кав ни је мо гао по сто ја ти у за пад-
ном све ту са ње го вим дог мат ским јед но у мљем и инквизиторскoм ис кључи-
во шћу. Ан дре Ги ју је сма трао да те о ло ги ја прак тич но не по сто ји у Ви зан-
ти ји, екс трем но и нео прав да но гле ди ште, ко је се мо же уне ко ли ко одр жа ти 
уто ли ко што код Ро ме ја ни је би ло схо ла стич ке гно зе и спе ку ла тив не тео-

106 G. V. Flo rovsky, Ways of Rus sian The o logy, Part I (1979); Id., Ways of Rus sian 
The o logy, Part II (1987); Id., The o logy and Li te ra tu re (1989). 

107 D. Sta ni lo ae, Vie et en se ig ne ment de Sa int Grégo i re Pa la mas [Живот и уче ње 
Све тог Гри го ри ја Паламе], 1936; Id., Com men ta i res aux Am bi gua dans Sa int Ma xi me 
le Con fes se ur [Коментари на Am bi gua Све тог Мак си ма Исповедника], Am bi gua, Les 
Édi ti ons de l’An cre, Pa ris-Su re snes, 1994 (ver sion ori gi na le: Bu ca rest, 1983); Id., Théolo gie 
ascéti que et mysti que de l’Égli se ort ho do xe [Аске тс ка и ми стич ка те о ло ги ја Пра во слав-
не цркве], Cerf, Pa ris, 2011; F. A. Cră ciun, La théolo gie euc ha ri sti que au XXe siè cle – un 
ap port des théolo gi ens cat ho li qu es et ort ho do xes: si mi li tu des, con ver gen ces et différen ces 
dans les oe u vres de Lam bert Be a u duin, Odon Ca sel, Ale xan dre Schme mann et Du mi tru Stăni
loae (thèse de doc to rat) [Теологија Ев ха ри сти је у XX ве ку – до при нос ка то лич ких и 
пра во слав них те о ло га, слич но сти, кон вер ген ци је и раз ли ке у де ли ма Л. Бо до е на, 
О. Ка се ла, А. Шме ма на, Д. Ста ни ло ае (док тор ска ди сер та ци ја)], Fri bo urg 2015.

108 B. Bo jo vić, „Ha gi o grap hie et littéra tu re sud-sla ve (XI I I e–X VI Ie siè cles)” [Хагио-
гра фија и ју жно сло вен ска књи жев ност (XI I I–X VII век)], Цр кве не сту ди је 5 (2008), 
pp. 145–198 (rés. sr. p. 198).

109 V. Ka rayian nis, Ma xi me le Con fes se ur. Es sen ce et éner gi es de Di eu [Максим Ис-
по вед ник. Су шти на и Бо жан ске енергије], Édi ti ons Be a uc he sne, 1976; G. May, Cre a tion 
ex ni hi lo . The Doc tri ne of „Cre a tion out of Not hing” in Early Chri stian Tho ught, Edin burgh 
1994; Ma xi mi Con fes so ris, Mysta go gia, éd. C. Bo u dig non, Cor pus Chri sti a no rum Se ri es 
Græ ca 69, Bre pols 2011.

99

Београд–Париз



100

ло ги је као на За па ду. Ду хов на прак са, под виг и опит би ли су ва жни ји у 
пра во слав ном све ту, не го што је био слу чај са дог мат ском кон цеп ту ал-
но шћу Ари сто те лов ске шко ле на За па ду. Раз ли ка гле ди шта и при сту па 
из ме ђу два хри шћан ска све та, нај ек спли цит ни је је ис по ље на у по ле ми ци 
око уче ња Гри го ри ја Па ла ме у XIV ве ку, ко ји је нај бо ље и нај у че ни је ар-
ти ку ли сао иси хат ску ду хов ност.110 Упа дљи ва раз ли ка ка ко се мо же ви де-
ти у за пад ној ико но гра фи ји и ли тур ги ци, у ко јој по сле ра ног сред њег 
ве ка из о ста је је дан од два на ест Хри сто вих пра зни ка у го ди шњем ли тур-
гиј ском ка лен да ру – Пре о бра же ње Го спод ње. Бо жан ске енер ги је пра во-
слав ног иси ха зма и Гри го ри ја Па ла ме, на су прот схо ла сти ци и спе ку ла-
тив ној за пад ној те о ло ги ји. 

Хе лен Ар вај лер је пи та ла Бо јо ви ћа на од бра ни ње го ве док тор ске ди-
сер та ци је, же ле ћи да про ве ри ње го ву оп шту кул ту ру као ме ди е ви сте и 
ви зан то ло га: „Шта је де фи ни ци ја иси ха зма?” „Мо ли тве но ду хов но ис ку-
ство с ци љем до сти за ња у ви си ну ра ста Хри сто вог, опи том Бо жан ских 
енер ги ја”, био је за њу са свим за до во ља ва ју ћи од го вор.

Ге ор ги је Остро гор ски, као нај и стак ну ти ји ви зан то лог, мо гао је да ту-
ма чи са раз у ме ва њем о хри сто ло шким рас пра ва ма, иси ха зму и слич ним 
пи та њи ма,111 пој мо ви ма углав ном не до ступ ним за пад ним и иним, оту-
ђе ним од ви зан тиј ског кул тур ног на сле ђа ме ди е ви сти ма и ви зан то ло зи ма.

Ака де мик Вла де та Је ро тић (1924–2018)

Пси хо те ра пе ут и уче ник Кар ла Гу ста ва Јун га, Вла де та Је ро тић је до-
ла зио у ма на стир Ће ли је код ар хи ман дри та и про фе со ра Уни вер зи те та у 
пен зи ји, Ју сти на По по ви ћа. Бо јо вић га је упо знао, при ли ком пр ве ње го ве 

110 Ми тро по лит Ам фи ло хи је (Ра до вић), Тај на Све те Тро ји це по Све том Гри
го ри ју Па ла ми, Све ти го ра, Це ти ње 2012.

111 „ [...] У Па ла ми ном си сте му из ме ђу не бе ског и зе маљ ског све та не ма ја за, 
већ по сто ји не што што их ве зу је, што по ти че од Бо га, а са оп шта ва се љу ди ма. Та ко 
се у уче њу иси ха ста из ра жа ва она иста те жња ко ја већ у до ба хри сто ло шких ра спри и 
бор би око ико на усло вља ва став ви зан тиј ске Цр кве. Те жња да се пре мо сти јаз изме ђу 
овог и оног све та.” (Г. Остро гор ски, „Афон ские иси хаст и их про тив ни ки”, За пи ски 
Рус ска го На уч на го Ин сти ту та в Бел гра де, 5, 1931, 349 и да ље). О су ко бу и ра спри 
схо ла стич ког и се ку ла ри зу ју ћег уче ња ка ла бриј ског те о ло га Вар ла а ма, во ђе ним сре-
ди ном XIV ве ка у Ца ри гра ду о иси ха зму, у чи ју су од бра ну ста ли уче ни Ни ћи фор 
Гри го ра и нај и стак ну ти ји ви зан тиј ски те о лог тог вре ме на Гри го ри је Па ла ма, ви де ти 
нај са же ти је у: Г. Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град 1959, 477–478, 485–486. 
Б. Бо јо вић, Ви зан ти ја –Бал ка н–Е вро па: при пад ност и оно стра ност, Слу жбе ни гла-
сник, Бе о град 2014, 31–32.
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по се те Ави Ју сти ну, у ју ну 1971. го ди не. Том при ли ком био је при су тан и 
Ми лан Ка ша нин ко ји је та да при во дио кра ју сво ју Исто ри ју ста ре срп ске 
књи жев но сти. Је дан од нај бо љих срп ских есе ји ста, исто ри чар умет но сти, 
осни вач и пр ви ди рек тор Му зе ја кне за Па вла, за јед но с ње го вим осни ва-
чем, био је је дан од нај о бра зо ва ни јих љу ди у Ју го сла ви ји, од оних ко ји су 
до ла зи ли код Аве Ју сти на.

Ју стин По по вић био је је дан од из у зе та ка ме ђу љу ди ма од зна чај ног 
ути ца ја ко ји ни је био под кон тро лом ре пре сив ног ате и стич ког ре жи ма. 
Био је не ка вр ста опо зи ци је па три јар ху Гер ма ну и де лу епи ско па та ко ји су 
од го ва ра ју ће слу жбе др жа ле под сте гом. До бри ца Ћо сић је мно го ка сни је 
го во рио ка ко је Броз био до те ме ре за до во љан др жа њем па три јар ха Гер-
ма на, да се вај као ка ко би га мо гао по ста ви ти за ми ни стра спољ њих по сло-
ва кад не би но сио ман ти ју. При том је До бри ца Ћо сић обра зла гао ка ко је 
свог „тет ка” до вео за па три јар ха. Ка сни је је отац Ва се Кон ду мас, ко ји је био 
ам ба са дор Грч ке у Ју го сла ви ји ше зде се тих го ди на, при чао како га је Гер ман 
по звао и пи тао шта да ра ди с об зи ром на то да му ре жим ну ди со ци јал но 
оси гу ра ње и пен зи је за све штен ство, под усло вом да при зна но во ство ре ну 
ма ке дон ску цр кву – на из не на ђе ње па три јар хо во, ам ба са дор му са ве ту је 
да при хва ти по ну ду „По сле ће те ре ћи да Ар хи је реј ски са бор ни је из гла сао 
ва шу од лу ку”, ка ко је не ка ко и би ло то ком вре ме на.

Ре пре си ја и сло же не при ли ке усло вља ва ле су и оштру по ла ри за ци ју 
у цр кве ној хи је рар хи ји. Кад је ру ски па три јарх Пи мен био у зва нич ној 
по се ти Ју го сла ви ји се дам де се тих го ди на, епи ско па Јо ва на Ве ли ми ро вић, 
ко ји га је у име Гер ма на са че као на ае ро дро му Бе о град, пр во је пи тао „Да 
ли вам онај Ју стин још увек ства ра про бле ме?”

Код Ју сти на По по ви ћа до ла зио је и Дра го љуб Јо ва но вић, про фе сор 
Прав ног фа кул те та, док тор Сор бо не, нај и стак ну ти ји прав ник по сле Сло-
бо да на Јо ва но ви ћа, на род ни по сла ник у пр вој по сле рат ној Скуп шти ни, 
ко ји је због не по слу шно сти ре жи му осу ђен на де ве то го ди шњу ро би ју, ко ју 
је у це ли ни од ле жао. Тач ни је, ма ње за два и по ме се ца, ко ли ко је из гле да 
по пу ста зaслужио пи шу ћи пр ви Устав за ко му ни стич ки ре жим, у са рад њи 
с Мо шом Пи ја де и Јо ва ном Ђор ђе ви ћем. Та ман ка да је иза шао са ро би је 
оти шао је у Ћели је код Ју сти на По по ви ћа,112 би ће да се по жа ли ка ко је про-
шао као ле ви чар и по сла ник На род ног фрон та.

112 Фо то гра фи ја Дра го љу ба Јо ва но ви ћа (1895–1977) у по се ти Ју сти ну По по ви ћу 
у ма на сти ру Ће ли је, пу бли ко ва на је на из ло жби „У име на ро да! По ли тич ка ре пре-
си ја у Ср би ји 1944–53”, ау то ра С. Цвет ко ви ћа, у Исто риј ском му зе ју Ср би је (2014). 
Дра го љуб Јо ва но вић се ни је мно го ла ска во из ра жа ва о Ни ко ла ју Ве ли ми ро ви ћу 
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Вла де та Је ро тић до ла зио је 
из ду хов них и на уч них мо тива-
ци ја, као вер ник и пси хо те ра-
пе ут. У вре ме ка да је Ди ми три-
је Бог да но вић, ко ји је за вр шио 
Бо го слов ски и Прав ни фа кул-
тет, као уче ник Ју сти на По по-
ви ћа док то ри рао на Ле стви ци 
Све тог Јо ва на Ле ствич ни ка,113 
јед ног од ро до на чел ни ка мо на-
штва у еги пат ској пу сти њи VI 
ве ка, ри зни ци ду хов них би се-
ра, од по себ ног ин те ре са за оне 
ко ји се ба ве пси хо а на ли зом и 
пси хи ја три јом. 

За јед но са су пру гом Је ле-
ном, Вла де та Је ро тић је сва ког 
ви кен да од ла зио на Ли тур ги ју 
и у по се ту дру гом ма на сти ру. 
Из ра чу на ли су да ни је до во љан 
чи тав људ ски жи вот да би се по-
се ти ли сви ма на сти ри Срп ске 
пра во слав не цр кве. Мо на шка 
ци ви ли за ци ја Срп ске пра во-
слав не цр кве при вла чи ла је и 
фран цу ску књи жев ни цу Ану Је-
лен, ко ја је тих го ди на об ја ви ла 

вр ло ква ли тет ну и не по зна ту пу то пи сну књи гу У пра во слав ној Ју го сла ви ји.114

Ака де мик Вла де та Је ро тић дру жио се по вре ме но са Бо јо ви ћем ко ји 
га је по се ћи вао у ње го вом до му, сре та ли су се та ко ђе код Пе ре и Ол ги це 

(„Зна тан по зо ри шни чо век у јед ном на ро ду ко ји ни кад ни је оску де вао у ве ли ким 
глум ци ма.”), Д. Јо ва но вић, Ме да љо ни, I–IV, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2008.

113 Д. Бог да но вић, Јо ван Ле ствич ник у ви зан тиј ској и ста рој срп ској књи жев но
сти [=Jean Cli ma que dans la littéra tu re byzan ti ne et la littéra tu re ser be an ci en ne], Ви зан-
то ло шки ин сти тут, На уч но де ло, Бе о град 1968.

114 An ne Yelen, En You go sla vie ort ho do xe [У пра во слав ној Југославији], Jean Gras-
sin, Pa ris 1970; бив ши ми ни стар, прав ник, исто ри чар и пу бли ци ста, био је са вет ник 
за ову ко ри сну књи гу; B. Mi ljuš, Les Hab sbo urg, l’E gli se et les Sla ves du Sud [Хаб з бурзи, 
Цр ква и Ју жни Словени], Pa ris 1970.

Ми лан Ка ша нин, Ју стин По по вић, Вла де та 
Је ро тић, ма на стир Ће ли је, јун 1971.
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Врањ кић, али је и до ла зио ле ти код ње га у Зми ни цу не да ле ко од Жа бља ка. 
Сва ки дан је уред но по не ко ли ко са ти по све ћи вао си сте мат ском ра ду и 
пи са њу. Ка сни је се увек ра до при се ћао тог бо рав ка, го во ре ћи ка ко ниг де 
као у Зми ни ци „ни сам мо гао та ко чи сто да ми слим”.

Та ко је на стао и за јед нич ки про јект да се у том је дин стве ном при род-
ном ам би јен ту На ци о нал ног пар ка Дур ми тор, ор га ни зу је не фор мал ни 
сим по си он, на ко ме би се раз го во ри два и ви ше са го вор ни ка мо гли сни-
ма ти и ка сни је ре про ду ко ва ти. До то га на жа лост ни је до шло, нај ви ше због 
го ди на Вла де те Је ро ти ћа и ви со ке над мор ске ви си не од пре ко 1.300 ме та ра.

Ипак, ор га ни зо ван је ви ше днев ни раз го вор у ма на сти ру Жи ча (21–23. 
ок то бра 2005), ко ји је об ја вљен под на сло вом Жич ки ди ван са ака де ми ком 
Вла де том Је ро ти ћем: од објек та ка су бјек ту, раз го вор во дио Бо шко И. Бо-
јо вић, Бе о град 2008, са пред го во ром про фе со ра Бо го слов ског фа кул те та 
Ра до ва на Би го ви ћа.

Јед но од пи та ња би ло је „Ка ко об ја шња ва те то да сте нај по се ће ни ји 
пре да вач и нај чи та ни ји (при том и нај плод ни ји) пи сац, иа ко као што је 
по зна то по сто је срп ски те о ло зи ме ђу на род не ре пу та ци је и ути ца ја, чи је се 
књи ге об ја вљу ју на свет ским је зи ци ма, ко ји су ма ње чи та ни и чи ја се пре-
да ва ња ма ње по се ћу ју не го ва ша?” Ви дев ши да Је ро тић из бе га ва ди рек тан 
од го вор, са го вор ник му пред ла же да се из ја сни са да или не на пред ложе-
ни од го вор. На пи та ње: „Да ли је то за то што се они обра ћа ју ко лек тиви-
те ту, док се ви обра ћа те по је дин цу”, Је ро ти ћев од го вор био је по твр дан.115 

Ова по твр да де фи ни ци је мо дер ни те та, би ла је упра во у фо ку су на-
уч но и стра жи вач ког про јек та ко ји је на сто јао да по кре не Бо јо вић, под на-
сло вом: „Др жа ва – Цр ква – мо дер ни тет”, уз по др шку Ин сти ту та за по ли-
тич ке сту ди је у Бе о гра ду, у пр вом ре ду ње го вог ди рек то ра Жи ке Ђу ри ћа.

115 В. Је ро тић, Б. Бо јо вић, Жич ки ди ван са ака де ми ком Вла де том Је ро ти ћем: од 
објек та ка су бјек ту, раз го вор во дио Бо шко И. Бо јо вић (Жи ча 21–22. ок то бар 2006), 
Бе о град 2008; В. Је ро тић, Са Бо гом, око Бо га, ми мо Бо га; Бо лест и ства ра ње; Пу то
ва ња у оба сме ра (1992); Ве ра и на ци ја (1995); Ин ди ви ду а ци ја и (или) обо же ње (1998); 
Му дри као зми је бе за зле ни као го лу бо ви (2000); При бли жа ва ње Бо гу (2002); Лич ност 
нар ко ма на (2006); До бро и зло тр че за јед но (2017); Из пси хо те ра пи је и пси хи ја три
је (2018); О смр ти (2019); О гре ху, ка ја њу, пра шта њу (2019); О бо ле сти (2019); О злу и 
о ђа во лу (2019); О кри ви ци и о жр тво ва њу (2019); Днев ник 1938–1945 (2019); Хри шћан
ство и пси хо ло шки про бле ми чо ве ка (2020); са мо су ма њи део на сло ва из је дин стве ног 
опу са Вла де те Је ро ти ћа од пре сто ти нак на сло ва књи га из обла сти пси хи ја три је, 
пси хо те ра пи је, пси хо ло ги је, ан тро по ло ги је, со цио-пси хо ло ги је, књи жев но сти, тео-
ло ги је, фи ло со фи је и срод них обла сти у об ли ку ис тра жи вач ке и на уч не есе ји сти ке, 
ко ји од ње га чи не не у по ре ди ву по ја ву срп ске кул ту ре, есе ји сти ке и на у ке.
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На по врат ку са ма ра тон ског, го то во тро днев ног раз го во ра у Жи чи, 
Вла де та Је ро тић по ста вља пи та ње и од мах сам да је од го вор: „Зна те ли 
за што сам ја ва ма по све тио ово ли ко вре ме на, не за ви сно од ду го го ди шњег 
при ја тељ ства? За то што знам да сте не што по пут на шег Ган ди ја, ми сли те 
као за пад ни чо век, али вам је ср це оста ло срп ско”.

Са чу ван је ком пле тан тон ски, као и де ли ми чан ви део за пис ових раз-
го во ра у Жи чи, као и раз го во ри на пу ту за ма на стир и при ли ком по врат ка 
у Бе о град.

Про фе сор Жан-Ма ри До ме нак (1922–1997)

Про фе сор на ЕНА, Ви со кој шко ли за нај ви ше др жав не ка дро ве, По-
ли тех ни ци, осни вач Ин сти ту та за но ви нар ство, је дан од нај бли жих при-
ја те ља Жа ка Де ло ра, пред сед ни ка ко ми си је Европ ске за јед ни це, бли зак 
Фран соа Ми те ра ну, био је је дан од нај у ти цај ни јих ин те лек ту а ла ца у Фран-
цу ској. По пут Мал роа био је ау то ди дакт, што му ни је сме та ло да стек не 
нај ви ша ака дем ска зва ња и бу де иде о лог фран цу ског схва та ња Европ ске 
за јед ни це, ути цај ни есе ји ста, ан га жо ва ни ин те лек ту а лац и пло дан пи сац 
ве ћег бро ја књи га и сту ди ја.116 Као ис так ну ти члан фран цу ског по кре та 
от по ра за вре ме на ци стич ке оку па ци је, члан „На род ног фрон та” и ле ви 

116 J–M. Do me nach, La pro pa gan de po li ti que [Политичка пропаганда] (1950); Bar
res par luimême [Барес о себи] (1954); You go sla vie (1960); Le re to ur du tra gi que [Повратак 
трагике] (1967); Em ma nuel Mo u ni er (1972); Le chri sti a ni sme éclaté [Подељено хришћан-
ство] (1974); Le sa u va ge et l’or di na te ur [Дивљак и компјутер] (1974); Ce que je cro is [Шта 
верујем] (1976); En qu ê te sur les idées con tem po ra i nes [Истраживање о са вре ме ним идејама], 
Pa ris, Se uil, vers 1981 (rééd. Se uil, coll. „Po ints”, 1984); Let tre à mes en ne mis de clas se [Писмо 
мо јим кла сним непријатељима], Pa ris, Se uil 1984; Des idées po ur la po li ti que [Идеје за 
политику], Pa ris, Se uil, 1988; Ce qu’il fa ut en se ig ner: po ur un no u vel en se ig ne ment général 
dans le se con da i re [Шта тре ба пре да ва ти у но вом при сту пу на ста ви за сред ње школе], 
Pa ris, Se ui, 1989; Eu ro pe: le défi cul tu rel [Европа: кул тур ни изазов], Pa ris, La Déco u ver te, 
1990; À temps et à con tre temps [Са вре ме ном и про тив њега], Pa ris, Édi ti ons Sa int-Paul, 
1991; Une mo ra le sans mo ra li sme [Морал без морализма], Pa ris, Flam ma rion, 1992; La 
re spon sa bi lité: es sai sur le fon de ment du ci vi sme [Одговорност: есеј о осно ва ма гра ђан-
ске етике], Pa ris, Ha ti er, 1994; Le te sta ment inac hevé. En tre ti ens du car di nal De co ur tray 
avec Ni co las Do me nach et Ma u ri ce Sza fran [Недовршени те ста мент. Раз го вор кар ди-
на ла Де кур тре ја са Ни ко лом До ме на ком и Мо ри сом Сзафраном], Flam ma rion, 1994; 
Ap proc hes de la mo der nité [Приступ савремености], El lip ses, Pa ris 1995; Le crépu scu le de 
la cul tu re française? [Сумрак фран цу ске кул ту ре?], Pa ris, Plon, 1995; Re gar der la Fran ce: 
Es sai sur le ma la i se français [Поглен на Фран цу ску – Есеј о фран цу ској пометњи], Pa ris 
1997; Be a u co up de gu e u le et peu d’or: jo ur nal d’un réfrac ta i re (1944–1977) [Много иза зо-
ва и ма ло успе ха – днев ник јед ног ан ти кон фор ми сте (1944–1977], Pa ris, Se uil 2001. 

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије



105

ка то лик, ком па њон Жа ка Де ло ра, три де сет го ди на се кре тар, по том ди рек-
тор и глав ни уред ник (1946–1976) ути цај ног пер со на ли стич ког ча со пи са 
Еспри, при па дао је ма ло број ној, али ути цај ној стру ји фран цу ске ле ви це 
ко ја је од кра ја 1948. по др жа ла Ју го сла ви ју у вре ме су ко ба Броз –Ста љин. 
По ред До ме на ка би ли су у тој гру пи још Жан Ка су, ути цај ни ди рек тор 
Му зе ја мо дер них умет но сти у Па ри зу, књи жев ник и ре жи сер Клод Авлин, 
Лео Ха мон, Хе лен Пар ме лин и још ма њи број ути цај них ин те лек ту а ла ца, 
у вре ме ка да је КПФ, као јед на од нај моћ ни јих на За па ду, би ла нај ло јал ни-
ја Ста љи ну и СССР-у. До ме нак је пе де се тих го ди на об ја вио књи гу о Ју го-
сла ви ји, са ци љем спи са тељ ског раз би ја ња ем бар га на ле ви ци и же сто ке 
кам па ње ко ји је Ин фор мби ро во дио про тив ди си дент ске Ју го сла ви је. Афе-
ра Едвард Коц бек, по име ну сло ве нач ког све ште ни ка, чла на Осво бо дил не 
фрон те, на род ног по сла ни ка и ви со ко це ње ног пи сца, ко ји је због не до вољ-
не ло јал но сти и де лик та сло бод не ми сли,117 до шао на удар сло ве нач ке КП, 
те ни је мно го бо ље про шао од Дра го љу ба Јо ва но ви ћа у Ср би ји. Ре пре си ја 
ко јој је био из ло жен, би ла је по вод пр вим пе ти ци ја ма про тив ре жи ма у 
Ју го сла ви ји, ко је је као ле ви ка то лик пот пи си вао и До ме нак,118 што му 
ни је опро ште но, те је као при ја тељ Ју го сла ви је уско ро пао у за бо рав. 

Пре ко Жа на Ка суа и Кло да Авли на по стао је при ја тељ Или је Бо јови-
ћа, уред ни ка спољ но по ли тич ке ре дак ци је Ју го сло вен ске ра ди о ди фу зи је, 
ко ја је об је ди ња ва ла це ло куп ну ра дио и та да још у по во ју те ле ви зиј ску 
мре жу, у вре ме кад овај но ви нар, је ди ни ко ји је Иву Ан дри ћа до вео пред 
ра дио ми кро фон, до ла зи у Па риз у по се ту си ну и по чи ње сво ју се ри ју ин-
тер вјуа са нај по зна ти јим фран цу ским ин те лек ту ал ци ма.

Ви ше од два де сет го ди на ка сни је, то при ја тељ ство се пре но си и на 
ње го вог си на, та да на пост ди плом ским сту ди ја ма на Сор бо ни. Он ин тер-
вју и ше До ме на ка, об ја вљу је ње го ву књи гу Иде је за крај овог ве ка: пре глед 
са вре ме них иде ја, у пре во ду Жар ка Ви до ви ћа, код из да ва ча Књи жев не но-
ви не, ор га ни зу је ње гов до ла зак у Бе о град, об ја вљу је на пу не две стра ни це 

О Жан-Ма ри До ме на ку: M. Mo ur let, Do me nach le ba rrésien, cha pi tre d’Une vie en li berté 
[Доменак као след бе ник Ба ре са, по вест о жи вот ној слободи], Se gu i er 2016.

117 E. Koc bek, Ze mlja (Lju blja na, 1934); Id., Gro za (Lju blja na: Slo ven ska ma ti ca, 1963); 
Id., Žer ja vi ca (Tri e ste: Za lo žniš tvo tr žaš ke ga ti ska, 1974); Id., Svo bo da in nuj nost: pri če va nja 
(Ce lje: Mo hor je va dru žba, 1974); Id., Kro gi navz no ter (Lju blja na: Slo ven ska ma ti ca, 1977); 
Pred vi har jem (Lju blja na: Slo ven ska ma ti ca, 1980); Id., So dob ni mi sle ci (Lju blja na: Slo ven ska 
ma ti ca, 1981).

118 Ме ђу пр ви ма је у Фран цу ској дао јав ну по др шку Алек сан дру Сол же њи ци ну, 
у вре ме док је го то во це ло куп на фран цу ска ле ви ца на че лу са КПФ во ди ла же сто ку 
кам па њу про тив овог ру ског пи сца, J–M. Do me nach, „Soljénitsyne et le de stin de l’E u ro pe” 
[Сољжењицин и суд би на Европе], Esprit, № 433, mars 1974. (N. Obs., 11/02/1974).
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ње гов ин тер вју у По ли ти ци, као и у ин те грал ном об ли ку у из да њу Књи-
жев них но ви на, ор га ни зу је про мо ци ју но ве књи ге на Ко лар че вом на род-
ном уни вер зи те ту.

Би ло је то не по сред но по сле осва ја ња Шам пи о на та Евро пе у фуд ба лу 
од стра не Цр ве не зве зде по бе дом про тив Мар се ља. Ди рек тор фран цу ског 
Кул тур ног цен тра у Бе о гра ду, са пре зи ме ном Шам пи он, до че ку је До ме-
на ка као чо ве ка под ути ца јем срп ске про па ган де. Интервjу у По ли ти ци 
је упра во био об ја вљен, згра ну тост До ме на ка ова квом др ско шћу слу жбе-
ни ка фран цу ског Ми ни стар ства спољ них по сло ва, ор га ни за тор по се те 
де ли мич но убла жа ва че сти та ју ћи Шам пи о ну на спорт ском при ма њу по-
ра за фран цу ског шам пи о на у Ба ри ју.

За сто лом у Клу бу но ви на ра, Шам пи он об на вља ни ма ло ди пло мат-
ску про во ка тив ност, пи та ју ћи Жар ка Ви до ви ћа, „Да ли ви го спо ди не про-
фе со ре зби ља ве ру је те у Бо га”, на шта Ви до вић, пре кр стив ши се ре че: „Тако 
ми Бог по мо гао ве ру јем”.

Као сим бо лич на на ја ва да љег де ло ва ња за пад не ди пло ма ти је, ова ква 
аро ган ци ја као да ни је има ло ко га да под стак не на би ло ка кву по бу ду или 
бар на раз ми шља ње. Мил ка Лу чић је у По ли ти ци из До ме на ко вог ин тер-
вјуа из ба ци ла све оно што ни је ишло у при лог аме рич кој по ли ти ци на 
Бал ка ну, Евро пи и све ту, иа ко је услов за об ја вљи ва ње био ин те грал ни 
текст или ау то ри за ци ја. На Ко лар цу је До ме нак пред пу ном са лом го во рио 
о фран цу ском мо де лу ин те гра ци је и фран цу ском мо де лу Европ ске за јед-
ни це – ко ја је упра во у Ма стрих ту по ста ја ла Европ ска уни ја.

До бро на ме ран ка кав је био, увек је за Ју го сла ви ју на гла ша вао, „на ша 
зе мља”, али је кад је уско ро по чео рат у Хр ват ској ре зиг ни ра но је ре као 
„Знам да су Ср би ја чи од Хр ва та, не ћу мо ћи ви ше да их по др жа вам”.

Та по др шка би ла је пре то га на де лу по во дом Ко со ва и по чет ка ал бан-
ске про па ган де, о че му је ње гов до ма ћин пи сао у Бал ка ну, „За што ал бан ски 
на ци о на ли зам има та ко до бру про ђу”, по во дом јед не од нај гле да ни ји ТВ 
еми си ја у ко ју је во ди тељ Фре де рик Ми те ран по звао пре тен ден та на пре-
сто Ал ба ни је, Зо гуа. Ор га ни зу ју ћи пре вод Од Ко со ва до Ја дов на, Ата на си-
ја Јев ти ћа, у пре во ду Лу ја Па ли ер на, по што је књи гу ко ју је об ја вио L’A ge 
d’Hom me, до био До ме нак, он при ма у свом ка би не ту на По ли тех ни ци, 
Ата на си ја, ви дев ши пра во слав ног епи ско па пред со бом и чув ши ње го во 
по тре сно све до че ње, на кра ју раз го во ра, на Бо јо ви ће во пи та ње „На Косо ву 
се у ово вре ме вр ши из гон хри шћан ског на ро да, да ли ви при ста је те на то 
го спо ди не До ме нак?”, он вид но по тре сен обе ћа ва „Не знам још тач но шта 
ћу учи ни ти, не што ћу учи ни ти бу ди те уве ре ни”. Би ла је то ве о ма крат ка 
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из ја ва на на слов ним стра ни ца ма не ких од во де ћих днев них ли сто ва, под 
на сло вом: „Са вре ме на ет нич ка ма јо ри за ци ја на Ко со ву је по сле ди ца фа ши-
стич ке оку па ци је за вре ме Дру гог свет ског ра та”, про ал бан ска про па ган да 
је на гло, бар за ко ју го ди ну, пре ста ла.

До ме нак се хва лио ка ко је по зван по сле низ го ди на у ам ба са ду Ју го-
сла ви је, где га је при мио ам ба са дор Га гро са пр вим се кре та ром ам ба са де, 
при ча ка ко су га упо зо ра ва ли и на го ва ра ли да се ока не те вр сте ин тер вен-
ци ја и ан га жо ва ња у ко рист Ср ба на Ко со ву. Ве ро ват но су зна ли да Доме-
нак, као осни вач Ин сти ту та за но ви нар ство, ре дов но одр жа ва бри фин ге 
са увод ни ча ри ма во де ћих ме ди ја у Фран цу ској.

Ка да је је дан Сло ве нац об ја вио Апел у Мон ду, ко ји су пот пи са ли неко-
ли ци на ин те лек ту а ла ца у Фран цу ској, где срп ске епи ско пе ко ји су опо ја ва ли 
жр тве над за бе то ни ра ним ма сов ним гроб ни ца ма и ја ма ма по Хр ват ској 
и БиХ, у ко ме срп ске епи ско пе на зи ва „ја ма ри ма”, Епи скоп Ата на си је 
Јев тић је по зи ва ју ћи се на За кон о штам пи, на пи сао од го вор да се об ја ви 
у Мон ду. До ме нак од го ва ра пре ко те ле фо на Бо јо ви ћу ка ко је од го вор и 
су ви ше оштар, на шта сле ди пи та ње да ли је чи тао Апел? Од го вор Ата-
на си јев је био је ди ни те вр сте ко ји је, то ком ви ше од де це ниј ске кам па ње 
про тив Ср ба, об ја вио Монд. 

Јед на од по след њих ин тер вен ци ја ду го го ди шњег при ја те ља Ју го сла-
ви је, Жан-Ма ри До ме на ка, би ла је пред крај ње го вог жи во та, у Днев ни ку 
др жав не ТВ, у ко ме је, уче ство вао са још јед ним ве ли ким при ја те љем Ју го-
сла ви је и Ср ба, јед ним од нај ти ра жни јих пи са ца у Фран цу ској, Па три ком 
Бе со ном. По во дом из го на Ср ба из Хр ват ске 1995, по тре се но је ре као: „Недо-
пу сти во је по ни жа ва ти је дан та ко по но сан на род”.

Ака де мик Ми ло рад Па вић (1929–2009)

Нај пре као књи жев ник, али и као фи ло лог, исто ри чар књи жев но сти, 
Ми ло рад Па вић је осам де се тих го ди на имао књи жев ни ути цај на сво је 
при ја те ље у ра се ја њу. Као пи сац пре во ђен на де се ти не свет ских је зи ка,119 
имао је углед ног из да ва ча у Па ри зу, где је до ла зио ре ла тив но че сто. То су 
би ле при ли ке за ду ге и ин спи ра тив не раз гово ре, као и у Бе о гра ду, у де ве-

119 Mi lo rad Pa vitch, O Dicionário Kha zar, Sao Pa u lo, Mar co Ze ro, 1989; Lis boa, Dom 
Qu i xo te, 1990; Pa i sa gem pin ta da com chá, Sao Pa u lo, Com pan hia Das Le tras, 1990. Го то во 
је не мо гу ће на бро ја ти пре во де де ла Ми ло ра да Па ви ћа на де се ти не стра них је зи ка. 
Фран цу ски пор тал Ser bi ca да је де се ти не при ка за, освр та, кри ти ка и оста лих тек сто ва 
о Па ви ћу и ње го вом де лу, на фран цу ском је зи ку: https://ser bi ca.u-bor de a ux-mon ta ig ne.fr/
in dex.ph p/p–68/182-pa vi-mi lo rad
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де се тих го ди на зна ме ни том књи-
жев ном са ло ну Ми ла на Да ви до-
ви ћа, ди рек то ра књи жа ре Ма ти це 
срп ске у Кнез Ми ха и ло вој ули ци, 
у ко јој се са ста јао ве ли ки број књи-
жев ни ка, ин те лек ту а ла ца, по ли ти-
ча ра бе о град ске и срп ске ели те.

Ми ло рад Па вић по слао је Бо-
јо ви ћу у Па риз ве ћи број нат пи са 
из свет ске штам пе, на ен гле ском 
и фран цу ском је зи ку, нај ви ше о 
Ха зар ском реч ни ку, на са мом по-
чет ку де ве де се тих го ди на. Та ко је 
на стао је дан од пр вих књи жев но-
-пу бли ци стич ких тек сто ва о Ха-
за ри ма као књи жев ној ме та фори 
зе мље у про це су на сил ног раз дру-
жи ва ња, ко ји је по ну ђен јед ном од 
нај у ти цај ни јих ин те лек ту ал них 

ча со пи са ка то лич ке ле ви це Есприу. Текст ко ји се ина че до па дао Па ви ћу, 
ни је мо гао од го ва ра ти ори јен та ци ји Есприа, об ја вљен је у ча со пи су Бал кан, 
по кре ну тог од стра не Кло да Ми ла на, који је го во рио да има да ле ко срп ско 
по ре кло, док је глав ни уред ник био про фе сор Уни вер зи те та у Бор доу и 
нај бо љи фран цу ски пре во ди лац са срп ског је зи ка, Жан Де ска, та ко ђе по-
знат у бе о град ској штам пи и под на дим ком Јо ца Да ска. Ча со пис је об ја-
вљи вао ви ше пу бли ци стич ке, али и на уч но-по пу лар не тек сто ве, по не кад 
пре во де и члан ке ко ји су се ти ца ли Бал ка на, нај ви ше упра во ра том за-
хва ће не Ју го сла ви је. Клод Ми лан је 1991. дола зио у Бе о град, али из гле да 
ни је на и шао на раз у ме ва ње ин стан ци ко је би мо гле да по др же ње гов ча-
со пис, ко ји се по сле два де се так со лид них бро је ва уга сио. Вла сник ни је же лео 
да при хва ти раз ли чи те ути ца је уо би ча је не у усло ви ма рат не про па ган де 
и ме диј ске хај ке, не у трал но и не при стра сно пи са ње по ста ло је све ви ше 
рет кост, са рад ни ци су се про ре ди ли, та ко је уга ше но ово та да је ди но спе-
ци ја ли зо ва но гла си ло, о Бал ка ну.

Ме диј ска хај ка и ем бар го, ка сни је и смрт па ри ског из да ва ча, сма њи-
ли су вре ме ном ин те ре со ва ње за де ла нај ти ра жни јег пи сца из не ка да шње 
Ју го сла ви је. На го ве шта ји да се ова из да вач ка де лат ност ка сни је на ста ви 
ни су има ли не ка да шњи од јек.

А. Вученовић, Екслибрис Милорада Павића, 
1999. (приватна колекција)
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Ака де мик Ла зар Три фу но вић (1929–1983)

Као исто ри чар умет но сти ко ји се по себ но ба вио мо дер ном и ен фор-
ме лом, ди рек тор На род ног му зе ја (1962–1968), осни вач ка те дре за Мо дер ну 
умет ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту, Ла зар Три фу но вић је др жао се дам-
де се тих и осам де се тих го ди на нај по се ће ни ја пре да ва ња на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду.120 До ла зи ли су у не ма лом бро ју на ње го ва пре да вања 
и сту ден ти са дру гих оде ље ња, па и дру гих фа кул те та, као и дру ги слу ша-
о ци. Ла зар Три фу но вић је имао та ко ђе ве о ма ра до гле да ну те ле ви зиј ску 
еми си ју. Го во рио је, по ред оста лог и о кри зи ко ја во ди ка кра ју умет но сти, 
као и кра ју ци ви ли за ци је. Ин те ре сант но да је слич не по гле де не што ка сни-
је из но сио и Жан-Ма ри До ме нак, иа ко из до не кле дру га чи јег угла и дру ге 
спо знај не обла сти. 

Ла зар Три фу но вић је био сло бод ног ду ха, кри ти чан пре ма ре пре сив-
ном ју го сло вен ском со ци ја ли зму, под го то во без ре зер вном по др шком за-
пад ног „сло бод ног све та”, ина че у су ко бу са со ци ја ли стич ким пу тем у све-
тлу бу дућ ност. Ва жио је за је ди ног ју го сло вен ског ин те лек ту ал ца који је 
од био та да нај пре сти жни ји по зив, да гле да Џо на Веј на и хо ли вуд ске ве стер-
не, у при ват ној са ли код до жи вот ног дик та то ра, усре ћи те ља рад нич ке кла се, 
са ве зни ка НА ТО-а, ми ље ни ка за пад ног мо де ла и ње го ве „ме ке мо ћи”.

Као по зна ник и мла ђег по што ва о ца при ја тељ, Ла зар Три фу но вић у 
ње го вом ста ну, код Фи ло зоф ског фа кул те та, на пр ви по глед при ме ти и 
од мах из ва ди из би бли о те ке де ло Ле о ни да Ус пен ског, Те о ло ги ја ико не, на 
фран цу ском, по не се са со бом и за крат ко вре ме про чи та. Уско ро вра ћа 

120 Л. Три фу но вић, Ga le ri ja evrop skih maj sto ra: 100 re pro duk ci ja u bo ji, 2. izd. Be o grad 
1965; Срп ска ли ков на кри ти ка: из бор, Бе о град 1967; Сли кар ски прав ци XX ве ка, При-
шти на 1982, 264; Срп ско сли кар ство 1900–1950, Бе о град 1973. (пр во из да ње); СКЗ 2014; 
„Uveo je me to do lo gi ju pro u ča va nja srp ske mo der ne umet no sti na osno va ma fran cu ske 
isto rij sko-umet nič ke na u ke ko ju je iz neo u ka pi tal nom, sin te tič kom de lu Srp sko sli kar stvo 
1900–1950. ob ja vlje nom 1973, a ko je je na sta lo iz nje go ve dok tor ske di ser ta ci je 1960. go di ne. 
Dru go, ve o ma va žno de lo La za ra Tri fu no vi ća je an to lo gi ja Srp ska li kov na kri ti ka ob ja vlje na 
1967. u ko joj je pr vi put dat si ste ma ti zo van pre gled isto ri je na še umet nič ke kri ti ke od nje nih 
po če ta ka do kra ja še ste de ce ni je. Ovim dve ma knji ga ma Tri fu no vić je po sta vio te me lje na-
uč nog iz u ča va nja mo der ne srp ske umet no sti i li kov ne kri ti ke. Kao kri ti čar NIN-a od 1959. 
do 1963. go di ne po seb no se is ta kla nje go va an ga žo va nost u ovoj obla sti ka da je ja sno raz-
dva jao umet nič ke od ne u met nič kih po ja va. Upra vo u tom pe ri o du za be le že na je i nje go va 
ze nit na kri ti čar ska ak tiv nost, jer je kao kri ti čar i isto ri čar be o grad skog en for me la na pi sao 
ne ke od naj vred ni jih stra ni ca srp ske umet nič ke kri ti ke i te o ri je uopšte, na pri mer, iz lo žba 
„Be o grad ski en for mel (mla di sli ka ri)” 1962; iz lo žba i stu di ja „En for mel u Be o gra du 1982” 
http://al fak nji za ra.rs /knji za ra/umet nost/sli kar ski-prav ci-xx-ve ka-la zar-tri fu no vic/
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књи гу уз ус хи ћен ко мен тар „Не знам шта сам ја до са да ра дио, от крио 
сам но ву ди мен зи ју умет но сти”.

Пре вод не ких 40 стра ни ца нај ва жни јег по гла вља ове књи ге Те о ло-
ги ја и сми сао ико не, Бо јо вић да је на чи та ње вла ди ки Да ни лу Кр сти ћу, као 
и, та да још увек ар хи ман дри ту Ам фи ло хи ју, нај ви ше због све то о тач ких 
ци та та, у чи ји пре вод са грч ког ни је био увек си гу ран, ни је дан ни дру ги 
кли рик ни су удо сто ји ли овај пре вод чи та ња, те ти ме ни су по др жа ли пре-
во ди лач ку ка ри је ру у на го ве шта ју, на че му им не су ђе ни пре во ди лац мо же 
би ти са мо за хва лан.

До ла зе ћи у Па риз, Ла зар Три фу но вић по се ћу је стан Ве ре Шар ле мањ, 
чи ји је отац од осни ва ња био управ ник Па ви љо на „Цви је та Зу зо рић” и 
га ле ри је УЛУС-а. Нај пре ужа снут три де се то спрат ним ку ла ма на оба ли 
Се не, на до мак Ај фе ло вог тор ња, оста је за тим за те чен пре о ста лим плат-
ни ма и скулп ту ра ма из ко лек ци је Ни ко ле Љу бин ко ви ћа. Др жи ма ла пре-
да ва ња о по је ди ним плат ни ма и сли ка ри ма, от кри ва ау тор ство за не ке 
од сли ка ко је ни је би ло по зна то.

Ле о нид Алек сан дро вич Ус пен ски (1902–1987)

Ака дем ски сли кар фор ми ран у сли кар ској Ака де ми ји Та тја не Ле вов не 
Су ко ти не, кћер ке Ла ва Тол сто ја, из цар ске Ру си је, из Пе тро гра да, Ле о нид 
Ус пен ски је био нај по зна ти ји ико но пи сац, жи во пи сац, те о лог и кон зер ва-
тор ико не, ау тор зна ме ни тог де ла Те о ло ги ја ико не, об ја вљи ва ног на ви ше 
је зи ка, знат но ка сни је пре ве де ног и об ја вље ног и у срп ском из да њу.121 Са-
рад ња са Гри го ри јем Кру гом, ико но пи сцем и мо на хом, као и ча со ви код 
ста ро вер ца ико но пи сца Фе о до то ва, бит но су ути ца ли на ње гов раз вој од 

121 L. Ou spensky, L’Icône, vi sion du mon de spi ri tuel: qu el qu es mots sur son sens dog
ma ti que [Икона, ви зи ја ду хов не ствар но сти – украт ко о дог мат ском смислу], Pa ris 
1948; (V. Losky) Le sens des icônes [Смисао икона], tra du it du rus se par Lydia Ou spensky, 
Édi ti ons du Cerf, Pa ris, pre miè re édit. 1950, rééd. 2007, 2003; L’icône de la Na ti vité du 
Christ [Икона Хри сто вог рођења], Édi ti ons ort ho do xes, Pa ris, 1951; Der Sinn der Iko nen 
(1952); La théolo gie de l’icône dans l’Égli se ort ho do xe [Теологија ико не у Пра во слав ној 
цркви] (1960); пре вод на ру ски: Бо го сло вие иконы пра во слав ной цер кви (1989), пољ ски 
(1991), ен гле ски (1992), ру мун ски (1994), ита ли јан ски (1995), грч ки (1996); (V. Lossky), 
The Me a ning of Icons, New York 1999; Le sens des icônes [Смисао икона] (2003); Те о ло ги ја 
ико не, пр во из да ње, Све та Го ра Атон ска, Ма на стир Хи лан дар 2000; Si mon Do o lan, 
La redéco u ver te de l’icône, La vie et l’œuvre de Léoni de Ou spensky [Поновно от кри ће ико-
не – Жи вот и де ло Ле о ни да Успенског], Édi ti ons du Cerf, Pa ris, 2001, avec, en in tro duc tion, 
la bi o grap hie de L. Ou spensky écri te par son épo u se Lydia [са би о гра фи јом Л. Ус пен ског, 
ње го ве су пру ге Лидије].
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ака дем ског сли ка ра до ико но пи сца. 
Са рад ња са Вла ди ми ром Ло ским 
има ла је ве ли ки зна чај за ње го во 
фор ми ра ње као те о ло га ико но гра-
фи је, умет ни ка и тех но ло га ико не.

При ја тељ вла ди ке Да ни ла 
Кр сти ћа (Епи ско па мар чан ског, 
ви ка ра Па три јар ха срп ског, ка сни-
је ад ми ни стра то ра, Епи ско па бу-
дим ског), ака дем ски сли кар из Бео-
гра да, Ко ста Бра дић, до ла зио је код 
Ле о ни да Ус пен ског, још од по чет-
ка се дам де се тих го ди на. Вла ди ка 
Да ни ло га је упу тио на нај бо љу мо-
гу ћу адре су за упо зна ва ње древ не 
хри шћан ске умет но сти. Да ни ло 
Кр стић је био нео би чан цр кве ни 
ве ли ко до стој ник, еру ди та, те о лог 
и из у зет но обра зо ван ин те лек -
ту а лац. Као сти пен ди ста ЦК КП 
Срби је (у по чет ку), дру га чи је се 
пе де се тих и ше зде се тих го ди на 
ни је мо гло, за вр шио је сту ди је тео-
ло ги је на чу ве ном Ин сти ту ту Све тог Сер ги ја Ра до ње шког у Па ри зу, ко ји 
је од 1925 био при бе жи ште ру ских ака дем ских ели та, Сер ге ја Бул га ко ва, 
Ге ор ги ја Фло ров ског, Вла ди ми ра Ло ског, Па вла Ев до ки мо ва, Ни ко ла ја 
Афа на си је ва, Јо ва на Ма јен дор фа, Алек сан дра Шме ма на, као и знат но 
ка сни је Ата на си ја Јев ти ћа и Ам фи ло хи ја Ра до ви ћа, сту ди рао је исто ри ју 
умет но сти на Сор бо ни код зна ме ни тог Ан дре Гра ба ра, да би по том док-
то ри рао на Бо го слов ском фа кул те ту на Хар вард ском уни вер зи те ту (1968).

Ле о нид Ус пен ски је био ка те го ри чан да је не мо гу ће би ти ико но пи сац 
и сли кар, да је јед но не спо ји во с дру гим, да јед но ис кљу чу је дру го. Као 
ака дем ски сли кар твр дио је да је ра ди кал ни пре лом нео п хо дан. Го во рио 
је да се ико на не сли ка и не цр та, не го пи ше, ис пи су је, не пре ки ну тим ли-
ни ја ма. Да бо је мо ра ју би ти сми ре не и то пле, да је ико на и жи во пис у пр вом 
ре ду ли тур гиј ска, па тек он да ли ков на умет ност. Да ико на мо ра би ти це ло-
ви та, ни ка ко фраг мен тар на. Би ла је то нај ви ша шко ла пра во слав не ико-
но граф ске есте ти ке, те о ло ги је и тех но ло ги је ико на.

Л. А. Успенски, Свети Сава
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При ли ка за број не по се те и ду ге раз го во ре, у ко ји ма увек жи во и 
жу стро уче ству је Ле о ни да Ус пен ског су пру га, вр ло обра зо ва на Ру ски ња 
Ли ди ја Алек сан дров на Ми аг ков.

Ка сни је се то дру же ње на ста ви ло до ла ском дру гих уче ни ка на уче ње 
ико но пи са. Ус пен ски је имао шко лу ико но гра фи је у про сто ри ја ма Ру ске 
пра во слав не цр кве Мо сков ске Па три јар ши је, пре ко пу та Град ске већ ни це 
па ри ског XV арон ди сма на. Та квих шко ла имао је на ви ше кон ти не на та, 
од Аме ри ке до Да ле ког Ис то ка. У њи ма се по ред ико но пи са ви со ког ака-
дем ског ни воа, ра ђе ног сло бод ном ру ком, тран спа рент ном, го то во аква-
рел тех ни ком, у пот пу ном кон ти ну и те ту са тех но ло ги јом сред њо ве ков не 
ру ске ико но гра фи је, као и жи во пи са ња ал-фре ско тех ни ком, учи ла и тех-
ни ка кон зер ва ци је ико на и фре са ка. Без ве ће слич но сти са но во грч ким 
на чи ном жи во пи са ња. Ус пен ски је про у ча вао и ба вио се го то во свим ико-
но граф ским тех ни ка ма, од фа јан са и сре бра, све до ду бо ре зних ре љеф них 
ико на у ора хо вом др ве ту, ко је је по том осли ка вао, бо јио, по себ ном вр стом 
тех ни ке. Био је и нај бо љи по зна ва лац исто ри је ико не од ње них пр вих ве-
ко ва, као што се мо же ви де ти из ње го ве зна ме ни те књи ге.

За јед но са мо на хом Гри го ри јем Кру гом, Ус пен ски је жи во пи сао мно ге 
ру ске цр кве у Па ри зу и око ли ни, али и дру где по све ту, оне су сад и не ка 
вр ста из ло жби ње го вог на пре ва зи ђе ног жи во пи са.

Ка да је Во ја Ђу рић об ја вио чу ве ну мо но гра фи ју Ви зан тиј ске фре ске 
у Ју го сла ви ји, Ле о нид Ус пен ски је био огор чен. „Он да би тре ба ло на сло вља-
ва ти и ви зан тиј ске фре ске у Ру си ји”, не го до вао је он. „Срп ска је умет ност 
је дан од нај ве ћих до ме та сред њо ве ков ног жи во пи са и умет но сти, да ли сте 
не кад ви де ли на слов: Ви зан тиј ске фре ске у Бу гар ској, Ру му ни ји, Гру зи ји, 
сва ка зе мља има свој умет нич ки и кул тур ни до мет и не мо же би ти не чи ја”. 
За и ста о ка квим би се то дру гим фре ска ма мо гло го во ри ти у срп ској умет-
но сти сред њег ве ка, при дев „ви зан тиј ске” био је са мо још је дан до при нос 
оп штој ни ве ла ци ји и ре ла ти ви за ци ји срп ског умет нич ког, ду хов ног и кул-
тур ног на сле ђа.

Ка да је Бо јо вић на ру чио ико ну Све тог Са ве Срп ског, Ус пен ски му је 
по ка за пре ко нач ног ла ки ра ња „ољи фом”, спе ци јал ним ла ком ко ји шти ти 
на сто ти не го ди на, чак и ако је ико на из ло же на спољ ним вре мен ским не по-
го да ма. На пи та ње че му по ка зи ва ње пре ла ки ра ња, Ус пен ски од го ва ра: „Да 
ли сте ви са гла сни са ова ко ура ђе ном ико ном Све тог Са ве?”, „Шта ако ни-
сам”, пи та за чу ђе ни на ру чи лац ико не, „У том слу ча ју ћу ја ико ну са стру га ти 
и са чи ни ћу но ву ако ви же ли те”, на то осме лив ши се на ру чи лац уз вра ћа: 
„Ни сам са гла сан, ово је не ки ру ски све тац”, „Али ја сам Рус”, ка же Ус пен ски, 
„А ја сам Ср бин” од го ва ра на ру чи лац, умет ник је, као што је ре као, са стру гао 
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ико ну и на пра вио но ву, по узо ру на ста ре срп ске ико не и фре ске Све тог Саве, 
ко ји је ина че ве о ма за сту пљен и у ста ром ру ском жи во пи су и ико но гра фи ји.

По ка за ло се ка ко древ на пра во слав на ли тур гиј ска умет ност ни је су-
бли ми са ње ин ди ви ду а ли зма, его цен три зма, нар ци зма и со лип си зма по-
је дин ца, не го си нер ги ја Цр кве и вер ни ка, су срет и са рад ња љу ди са ве ром 
пу тем кре а тив но сти, есте ти ке и умет но сти. Си нер ги ја у су бли ма ци ји, као 
ан ти под мо дер не умет но сти, оно због че га је Ла зар Три фу но вић био фа сци-
ни ран де лом Ле о ни да Ус пен ског.

Алек сан дар Иса е вич Сол же њи цин (1918–2008)

Про фе сор Ни ки та Стру ве, шеф Ка те дре за сла ви сти ку на Уни вер-
зи те ту Па риз Нан тер, као пред став ник но бе лов ца Алек сан дра Сол же њи-
ци на за За пад ну Евро пу, на тра же ње Ком не на Бе ћи ро ви ћа,122 ор га ни зо вао 
је 9. апри ла 1975. су срет у ру ској књи жа ри ИМ КА Прес, у ули ци Мон тањ 
Све те Же не ви е ве 11, у Па ри зу.

Са ста нак је ор га ни зо ван за тро ји цу Ср ба из Цр не Го ре, ар хи ман дри-
та Ам фи ло хи ја Ра до ви ћа, та да про фе со ра на Ака де ми ји Све тог Сер ги ја 
у Па ри зу, углед ног но ви на ра и пу бли ци сту Ком не на Бе ћи ро ви ћа и сту-
ден та исто ри је Бо шка Бо јо ви ћа. При ла зе ћи им и ру ку ју ћи се са па ри ским 
Цр но гор ци ма, Алек сан дар Сол же њи цин из го ва ра Пу шки но ве сти хо ве: 
„Чер но горцы что та кое?, Бо на пар те во про сил. Прав да ль: это племя злое, 
Не бо ится на ших сил?” (Цр но го рац – шта је то?, пи тао је Бо на пар та – зар 
се ови бор ци баш ни ма ло не бо је на ше си ле?)123

Су срет је био ср да чан, раз го вор зна ча јан и са др жа јан, на кра ју је Алек-
сан дар Сол же њи цин, тек про те ран из Со вјет ског Са ве за, оста вио тро ји ци 
са го вор ни ка, по пут ама не та, пре по ру ку да се бо ре про тив ко му ни зма, ко ји 
је по ро био и упро па стио ње го ву отаџ би ну, као и то ли ке дру ге зе мље и на роде.

Пред крај раз го во ра, из не на да се у књи жа ри по ја вио не по знат чо век, 
Вла ди мир Ди ми три је вић, пре ви ше го ди на при спео из Ју го сла ви је у Ло-
за ну, са про јек том да отво ри књи жа ру у Па ри зу, за сво ју из да вач ку ку ћу 
у Швај цар ској, осно ва ну још 1966. го ди не.

122 K. Be ći ro vić, „So lje nitsyne  fa ce aux in tel lec tu els français” [Сољжењицин на спрам 
фран цу ских интелек туалаца], Mes sa ger ort ho do xe 147, II–2008, 10–30.

123 А. С. Пу шкин, „Бо на парт и чер но горцы”, Пе сни за падных славян, Сан ктпе-
тер бург 1935, 149–451. По бе да цр но гор ске вој ске над На по ле о но вим тру па ма код Ду-
бров ни ка, на Бр га ту 17. ју на 1806. го ди не, ин спи ри са ла је Пу шки на при ли ком пи-
са ња ове пе сме 1834. го ди не. Рат ко ји се за вр шио уки да њем Ду бро вач ке ре пу бли ке 
од стра не На по ле о на 6. ја ну а ра 1808. го ди не по сле 450 го ди на не за ви сно сти.
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То ком нај у пе ча тљи ви јег де ла овог 
раз го во ра, Алек сан дар Сол же њи цин је 
го во рио жи во и по тре сно о „Нај ве ћем 
зло чи ну Дру гог свет ског ра та”, ка да је на 
са мом кра ју ра та у Евро пи, као и не де љу 
да на по сле кра ја вој них опе ра ци ја и зва-
нич ног про гла ше ња ми ра, у Сло ве ни-
ји дуж ау стриј ске гра ни це уби је но око 
200.000 рат них за ро бље ни ка, вој ни ка и 
ци ви ла, од ко јих су око по ло ви на би ли 
Ру си и Укра јин ци, а дру га по ло ви на Ју-
го сло ве ни, од ко јих су да ле ко нај ве ћи про-
це нат, у од но су на број ста нов ни штва 
Цр не Го ре, има ли Црно гор ци. Сол же њи-
цин је го во рио, како има гри жу са ве сти, 
за то што тај ма сов ни зло чин ни је мо гао 

увр сти ти у ње гов Архи пе лаг ГУ ЛАГ, јер у СССР-у ни је имао мо гућ но сти за 
при ступ ли те ра ту ри, а још ма ње би ло ка квој до ку мен тар ној и ар хив ској 
гра ђи.

У то вре ме су у Ен гле ској об ја вље не две књи ге о том зло чи ну без 
пре се да на, Ни ко ле Бе те ла и Ни ко ла ја Тол сто ја.124 Во ђен је и суд ски по сту-
пак про тив бри тан ског пре ми је ра Мак ми ла на, ко ји се те ре тио за пре да-
ју тих за ро бље ни ка Бро зо вим пар ти за ни ма. Ка да су, за тво ре ни у те рет не 
ва го не, Ру си, Укра јин ци и Ко за ци, ви дев ши да су пре ва ре ни и да их вра-
ћа ју пре ко гра ни це за Ју го сла ви ју, са ми су се би слу жи ли опе ло, зна ју ћи да 
ће би ти, по крат ком по ступ ку, стре ља ни.

Од пре не ко ли ко го ди на Сло ве ни ја фи нан си ра, са око ми ли он евра 
го ди шње, от ко па ва ње и фо рен зич ко ис тра жи ва ње тих ма сов них гробни-
ца, од ко јих јед на има око 15.000 по смрт них оста та ка, то је про тив тен ков-
ски ров, дру га око 5.000, ру дар ско ок но Бар ба рин ров.125 До са да је от копа но 

124 N. Bet hel, Le der ni er sec ret. Com ment les al liés li vrè rent de ux mil li ons de Rus ses 
à Sta li ne 1945 (По след ња тај на. Ка ко су са ве зни ци пре да ли два ми ли о на Ру са Ста-
љи ну 1945), Se uil; Pa ris 1975, 281 str.; N. Tol stoy, Vic tims of Yal ta, Lon don Sydney Auc kland 
Hod der and Sto ug hton (1977, re print 2012); Id., The mi ni ster and the mas sac res, Cen tury 
Hutchin son, Lon don 1986; Id., „The Ap pli ca tion of In ter na ti o nal Law to For ced Re pa tri a tion 
from Au stria in 1945”, in Ste fan Kar ner, Erich Re i ter, and Ge rald Schöpfer (ed.), Kal ter 
Kri eg: Beiträge zur OstWestKon fron ta tion 1945 bis 1990 (Graz, 2002).

125 Б. Бо јо вић, „Тај на ма сов них гроб ни ца и стан дар ди ЕУ”, у: Збор ник ра до ва 
(у штам пи).

А. Иса е вич Сол же њи цин
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око сто хи ља да по смрт них оста та ка, од ко јих има не ма ли број ци ви-
ла, же на и ма ло лет них, чи ја се ет нич ка при пад ност утвр ђу је уз по моћ лич-
них ства ри и са чу ва них де ло ва до ку ме на та. Ис ко па ва ње ве ли ких раз ме ра, 
карст них ја ма и оста лих стра ти шта, се на ста вља, јер се про це њу је да је 
ура ђе но тек око по ла ово га ис тра жи ва ња.

Ди рек тор Др жав ног ар хи ва Сло ве ни је го во рио је о ис тра жи ва њу кон-
цен тра ци о ног ло го ра ко ји су пар ти за ни пре у зе ли од на ци ста, ко ји је уни-
штен ка сни је, али су на ђе не ње го ве фо то гра фи је, не што до ку ме на та и 
је дан је ди ни пре жи ве ли чи је је све до че ње би ло ва жно за утвр ђи ва ње тач-
ног ме ста овог ло го ра смр ти. Ло го ра ши су би ли по де ље ни у три ка те гори-
је, А, Б и Ц, са мо је тре ћа ка те го ри ја има ла, иа ко ми ни мал не из гле де, да 
пре жи ви. 

На кра ју су сре та и раз го во ра, ар хи ман дрит Ам фи ло хи је по кло нио 
је Алек сан дру Сол же њи ци ну др ве ни крст са Све те Го ре, на ко ме је би ло 
из ре зба ре но: „Кр сто но сцу Алек сан дру”. Ко ји је, као уздар је, по кло нио 
при мер ке сво је тек об ја вље не књи ге, са по све том сво јим са го вор ни ци ма. 
Би ла је то ње го ва ау то би о гра фи ја „Бо дался те ле нок с ду бом” (Бо ло се теле 
са хра стом), на ру ском.126 Је дан при ме рак је по слао Ју сти ну По по ви ћу, ко га 
је из у зет но по што вао и це нио, са по све том: „Ар хи ман дри ту Ју сти ну Попо-
ви ћу, про ро ку на шег вре ме на”.

Ака де мик Гор да на Ба бић (1932–1993)

Исто ри чар умет но сти сред њег ве ка, Гор да на Ба бић је док то ри ра ла 
на Сор бо ни,127 код ака де ми ка Ан дре Гра ба ра, ко ји је, као је дан од пр вих 
стра на ца по ре клом, био члан Ака де ми је (про фе сор Сор бо не и Ко леж де 
Фран са, уте ме љи вач фран цу ске ви зан то ло ги је умет но сти), осно ва не у 
XVII ве ку. Укуп но пет ака де ми ја као оде ље ња Ин сти ту та,128 чи ји чла но ви 

126 А. Сол же ницын, Бо дался те ле нок с ду бом. Очер ки ли те ра тур ной жи зни, 
YMCA Press, Pa ris 1975.

127 Gor da na Ba bić, „Les cha pel les an ne xes des égli ses byzan ti nes. Fon ction li tur gi que 
et pro gram mes ico no grap hi qu es” (1963) док тор ска ди сер та ци ја; об ја вље но: Les cha pel les 
an ne xes des égli ses byzan ti nes. Fon ction li tur gi que et pro gram mes ico no grap hi qu es [Капеле 
при ви зан тиј ским цр ква ма. Ли тур гиј ска функ ци ја и ико но граф ски програми], Pa ris 
1969, 399 p.

128 Académie française (Фран цу ска Ака де ми ја, 40 чла но ва), осно ва на 1635, Aca-
démie des in scrip tion et bel les let tres (Ака де ми ја нат пи са и књи жев но сти, 55 чла но ва), 
осно ва на 1663, Académie des sci en ces (Ака де ми ја на у ка, 263 чла на), Académie des sci en ces 
mo ra les et po li ti qu es (Ака де ми ја етич ких и по ли тич ких на у ка, 50 чла но ва), осно ва на 
1795, Académie des be a ux-arts (Ака де ми ја ле пих умет но сти, 63 чла на), осно ва на 1816.
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ни су у ран гу 40 „бе смрт ни ка”, оних ко ји ма је основ на ду жност буд ност над 
на фран цу ским је зи ком, исто ри јом, књи жев но шћу, од нај ви шег на ци о нал-
ног, етич ког и на уч ног ин те ре са.

Гор да на Ба бић је би ла је дан од нај бо љих уче ни ка Гра ба ро вих, аси стент 
и је дан од нај бли жих са рад ни ка, ко га је он же лео за на след ни ка на ка те дри 
Исто ри је умет но сти Ви зан ти је, на Eco le Pra ti que des Ha u tes Etu des – EP HE 
(Шко ли ви со ких сту ди ја), на Сор бо ни. Као за се бан Уни вер зи тет за нај ви ше 
сте пе не уни вер зи тет ске на ста ве (осно ван 1868), пост ди плом ске сту ди је, 
EP HE је има ла шест сек ци ја, од ко јих је Ше ста сек ци ја – за Дру штве не на-
у ке, се дам де се тих го ди на из дво је на 1975, од стра не Фер на на Бро де ла, у 
за себ ну уста но ву исте вр сте, EHESS. 

Као уве ли ко афир ми са ни, оп ште при зна ти и од стру ке це ње ни исто-
ри чар умет но сти сред њег ве ка, за ви зан тиј ску умет ност, по себ но спе ци-
ја ли зо ва на исто ри ју умет но сти срп ског сред њег ве ка, Гор да на Ба бић ни је 
при том иза бра на. Уме сто ње је про шла Су зи Ди френ. Ово је би ло из не-
на ђе ње, по себ но због опре де ље ња и ан га жо ва ња Ан дре Гра ба ра, ко је није 
на и шло на раз у ме ва ње Скуп шти не EP HE.

Гор да на Ба бић се вра ти ла у Бе о град, ра ди ла као на уч ни са рад ник 
СА НУ, 1987 као ре дов ни про фе сор на Оде ље њу исто ри је умет но сти Фило-
зоф ског фа кул те та, по том, од 1988, као до пи сни члан СА НУ. Би ла је и члан 
Хи лан дар ског од бо ра (1969−1979).

Са Сор бо не је до не ла но ви ји при ступ исто ри ји умет но сти сред њег 
ве ка, ме тод и на уч ни сен зи би ли тет Ан дре Гра ба ра,129 пан да на ау то ри те ту 
ка кав је Ге ор ги је Остро гор ски пред ста вљао у исто риј ској ви зан то ло ги ји. 
Што зна чи да је исто ри ја умет но сти сред њег ве ка, Ви зан ти је, Ср би је и оста-
лих зе ма ља ви зан тиј ског ци ви ли за циј ског кру га, по ста вље на у свој сред-
ње ве ков ни, кул тур ни, умет нич ки, у пр вом ре ду ду хов ни кон текст, у скло-
пу и у функ ци ји Ли тур ги је и бо го слу жбе них са др жа ја,130 уме сто у скло пу 

129 A. Gra bar, L’Em pe re ur dans l’art byzan tin [Цар у ви зан тиј ској уметн ости] (1936); 
Id., L’Age d’Or de Ju sti nien [Златно до ба Јустинијаново] (1966) (Gal li mard); Id., Le Pre
mi er Art Chrétien [Прва хри шћан ска уметн ост] (1967); Id., Les Vo i es de la création en 
ico no grap hie chréti en ne [Путеви ства ра ла штва у хри шћан ској иконографији] (1978).

130 Гор да на Ба бић, „L’i ma ge symbo li que de la Por te fermée à Sa int-Clément d’Oc-
hrid” [Симболика За тво ре них вра та у Све том Кли мен ту Охридском], Synthro non. Art 
et archéologie de la fin de l’an ti qu i té et du Moyen Âge. Re cu eil d’études, Ed. André Gra bar, 
Pa ris 1968, pp. 144–145”; „Ο živo pi sa nom ukra su ol tar skih pre gra da”, Zbor nik za li kov ne 
umet no sti 11 (1975) 3–49; „Про грам при пра та y цр ква ма кра ља Ми лу ти на”, у: Ви зан
тиј ска умет ност по чет ком XIV ве ка, Бе о град 1978, 105–125; Id. „Iko no graf ski pro-
gram živo pi sa u pri pra ta ma cr ka va kra lja Mi lu ti na”, Vi zan tij ska umet nost počet kom XIV 
ve ka: na učni  skup u Gračani ci 1973, ed. S. Petković, Be o grad 1978, 105–126; „Кла си ци зам 
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вла дар ске и др жав не иде о ло ги је. Иде о ло ги је ко ја не пред ста вља ви ше од 
10–15% ико но граф ског про гра ма у уну тра шњој ли ков ној де ко ра ци ји пра-
во слав них Бо го мо ља, што зна чи да се пре о ста лих 90% не мо же из у ча ва ти 
са мо пре ко по зи ти ви стич ке и ма те ри ја ли стич ке исто ри о гра фи је.

По вра так Гор да не Ба бић у Бе о град, био је зна ча јан до при нос за та да-
шњу исто ри ју умет но сти у Ју го сла ви ји,131 на Бе о град ском уни вер зи те ту 
и за СА НУ. 

Академик Дра ган Не дељ ко вић (1925–2015)

Као про фе сор књи жев но сти и сла ви сти ке на Оде ље њу за ру си сти ку, 
Уни вер зи те та у Нан си ју, Дра ган Не дељ ко вић био је осам де се тих и де ве де-
се тих го ди на је дан од пр вих, ако не и пр ви из Ср би је са тим ви со ким зва њем 
у Фран цу ској.132 На пре сти жном Уни вер зи те ту у Нан си ју за вр ши ли су сту-
ди је мно ги сту ден ти и на ро чи то пост ди плом ци из Ју го сла ви је и Ср би је, 
ко ји ма је увек био од дра го це не по др шке и не се бич ног ра зу ме ва ња.

Као члан ака дем ског кру га око Де ја на Ме да ко ви ћа, ко ји му је ина че 
био и кум, ко ме су при па да ли и ака де ми ци Во ја Ђу рић, Ник ша Стип че-
вић, Во ји слав Ко раћ, Ва си ли је Кре стић, Ми ро слав Пан тић и дру ги, одр-
жа вао је жи ву са рад њу и ре дов не кон так те са чла но ви ма СА НУ и мно гим 

до ба Па ле о ло га y срп ској умет но сти”, у Исто ри ја срп ског на ро да, I, Бе о град 1981, 476–
495. S. Ćir ko vić, V. Ko rać, Gor da na Ba bić, Le mo nastère de Stu de ni ca, Bel gra de 1986, 199; 
Gor da na Ba bic, 1) Re la tion en tre l’i ma ge et le tex te dans la pe in tu re mo nu men ta le et dans les 
mi ni a tu res [Однос из ме ђу сли ке и тек ста у мо ну мен тал ном сли кар ству и у мини ја-
ту рама]. 2) Le cor pus de la pe in tu re mu ra le ser be [Корпус срп ског зид ног сликарства], 
BIC, XVI (1991), 86. За Ox ford Dic ti o nary od Byzan ti um (vol. 1–3, New York/Ox ford, 1991) 
на пи са ла је члан ке о срп ској умет но сти.

131 Дра га Па нић, Гор да на Ба бић, Бо го ро ди ца Ље ви шка, СКЗ, Бе о град 1975 (При каз: 
Chri stop her Wal ter, in Re vue des Etu de Byzan ti nes XXXVI, Pa ris 1978); Гор да на Ба бић, 
Кра ље ва цр ква у Сту де ни ци, Про све та и Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре, Бе о град 1987.

132 „Уни вер зи тет ску док тор ску те зу ’Ро мен Ро лан и Сте фан Цвајг’ од бра нио је 
у Стра збу ру, а др жав ни док то рат је бра нио у Мон те ње вом Бор доу, код слав ног Ро-
бер та Ескар пи ја. Ма тич ни Уни вер зи тет му је био у Бе о гра ду, где је пре да вао свет ску 
књи жев ност, а као про фе сор по по зи ву пре да вао је на Сор бо ни, Бор доу и Стра збу ру. 
Био је ре дов ни члан Европ ске ака де ми је на у ка и умет но сти са се ди штем у Па ри зу” (М. 
Ра до вић, Днев ник, Но ви Сад, 25. јун 2015); ње го ва три ло ги ја: Из да ле ка све тлост, Бео-
град 1996; Све тлост из бли за, Бе о град, 2000; Из ду би не све тлост – у пре двор ју смр ти, 
Бе о град 2003; као и де ла: Моћ и не моћ књи жев но сти, Но ви Сад 1996; Уни вер зал не по ру
ке ру ске књи жев но сти; О Ти хом До ну Ми ха и ла Шо ло хо ва (Са ра је во, 1967, Ру ма 2002). 
Ве ли ко до ба ру ске књи жев но сти, СКЗ, Бе о град 2011; оства ре ња су трај не вред но сти.
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дру гим ака дем ским и кул тур ним 
де лат ни ци ма у Ср би ји, као и они ма 
у Фран цу ској, Не мач кој, као фран-
ко фон и гер ма но фон. 

У Па ри зу је на ро чи то одр жа вао 
при ја тељ ске од но се са Але ном Се го-
ном, астро но мом и хе ле ни стом, на-
уч ним са вет ни ком CNRS, ди рек то-
ром и вла сни ком углед не из да вач ке 
ку ће Bel les Let tres, по зна те по нај-
ста ри јој и нај ду жој еди ци ји грч ких 
и рим ских кла си ка, на уч ном из да ва-
штву и бе ле три сти ци. Као ка то лик 
при па дао је ин те лек ту ал ном кру гу 
око зна ме ни тог над би ску па Па ри за 
Ли сти жеа. 

Ње го ва су пру га Мир ја на Фла-
шман би ла је вр сни пре во ди лац са 
ви ше је зи ка, ина че Ка на ђан ка југо-
сло вен ског по ре кла, од мај ке из Бео-
гра да и оца из За гре ба, чи ји је ујак 
био по зна ти но ви нар, углед ни пу бли-

ци ста и јед но вре ме пред сед ник Је вреј ске оп шти не у Бе о гра ду, Ја ша Ал му ли.
Мир ја на Флајш ман је од ро ди те ља на сле ди ла бес пре кор но зна ње 

срп ског је зи ка, ко лек ци ју сли ка, срп ску би бли о те ку и оп шту кул тур ну ба-
шти ну, род би ну, при ја тељ ства и све оно што њен ко смо по лит ски, кул тур ни 
и по ли глот ски на род не гу је и чу ва као део свог иден ти те та и на сле ђа, че сто 
и бо ље и ду же не го при пад ни ци ма тич них на ро да из чи јих зе ма ља до ла зе.

Као при ја те љи Дра га на Не дељ ко ви ћа и Во је Ђу ри ћа, Ален и Мир ја на 
су сво ју де цу кр сти ли у ма на сти ру Сту де ни ца. Ра шел и Ни ко ла су та ко би ли 
вас пи та ни да пред спа ва ње чи та ју мо ли тве на фран цу ском, хе бреј ском и 
срп ском је зи ку. Ален и Мир ја на су би ли вр ло за хвал ни ма на сти ру Сту де-
ни ца и ње го вом игу ма ну Јо ва ну, са да епи ско пу Шу ма диј ском, на ши ро ко-
гру до сти Срп ске пра во слав не цр кве, ко ју су ина че ра до и че сто по ма га ли, 
на ро чи то у Па ри зу. По сле упо ко је ња Але на Се го на, ње го ва удо ви ца Мир-
ја на, по кло ни ла је Бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду, ком плет кла си ка, 
у пр вом ре ду ви зан тиј ске све то о тач ке фи ло со ви је, „So ur ces chre ti en nes”, од 
пре ко три сто ти не на сло ва, ком плет грч ких и ла тин ских кла си ка из сери је 
Bel les Let tres, као и дру ге се ри је и пу бли ка ци је, ве ли ке вред но сти.

Драган Недељковић на отварању изложбе 
докумената „На олтару отаџбине –  

Јован Дучић”, Пожаревац, 2004.
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Ка да је, кра јем осам де се тих, об ја вље на мо ну мен тал на мо но гра фи ја 
За ду жби не Ко со ва, ме ђу пр вим при мер ци ма до шли су у ру ке Але на и 
Мир ја не, као по себ но вич ни пре во ду и из да ва штву, пом но су пре гле да ли 
и по че ли са чи та њем те књи ге ко ја га ба ри том мо жда ви ше под се ћа на епи-
таф, од мах сту пи ли у кон такт са спе ци ја ли зо ва ним из да ва чи ма ка кви по-
сто је у Фран цу ској и ан гло фон ским зе мља ма, на и шли на ин те ре со ва ње 
не ких од нај у глед ни јих од тих из да ва ча и пред ло жи ли да са ми ура де пре-
вод за при ла го ђе на из да ња на ен гле ском и на фран цу ском је зи ку. Кон-
так ти ра ју ћи Ата на си ја Јев ти ћа, глав ног са рад ни ка ре дак то ра и из да ва ча 
За ду жби не Ко со ва, Жи во ра да Стој ко ви ћа, он је по ме ну ту по ну ду глат ко 
од био, ре чи ма: „Не ће се дру ги ки ти ти на шим тру дом”. За ду жби не Ко со ва 
ни су да кле мо гле би ти об ја вље не код ве ли ких спе ци ја ли зо ва них из да ва ча, 
што под ра зу ме ва од го ва ра ју ћи мар ке тинг, при сут ност у нај ве ћим књи-
жа ра ма, ме ди ји ма, би бли о те ка ма.

За ду жби не Ко со ва су се мо гле ку пи ти у је ди ној књи жа ри L’A ge d’Hom me, 
као и у срп ској цр кви Све ти Са ва у Па ри зу, али уз ма лу про ђу, због це не, 
као и због оби ма са свим не при ме ре ног ио ле ши рој чи та лач кој пу бли ци.

Ален Се гон и на ро чи то Мир ја на Флајш ман, ло би ра ли су упор но и 
ефи ка сно у пр вом де лу де ве де се тих про тив јед но стра но сти за пад них ме-
ди ја. Мир ја на је но си ла фи нан сиј ску по моћ по след њим Је вре ји ма ко ји су 
на пу сти ли Са ра је во и сти гли ави о ном у Бе о град 1993. По том је за јед но са 
Ал бе ром Ка ду шом, пред сед ни ком Цен тра Ра ши, Је вреј ског уни вер зи те-
та у Па ри зу и јед ном од нај зна чај ни јих је вреј ских ин сти ту ци ја у Евро пи, 
као и са Бо јо ви ћем, би ла на са стан ку са Ели Ви зе лом (но бе лов цом ко ји је 
пре жи вео Ау швиц, и јед ним од нај у ти цај ни јих књи жев ни ка на За па ду), 
на про пу то ва њу за Са ра је во, где се, у ор га ни за ци ји До бри це Ћо си ћа, тада 
пред сед ни ка СР Ју го сла ви је и Вла ди ми ра Ди ми три је ви ћа, са стао са Ра до-
ва ном Ка ра џи ћем. Мир ја на је при ли ком тог су сре та упо зо ра ва ла Ви зе ла: 
„Не иди те у Са ра је во, јер ће се то за вас, на овај или онај на чин не ча сно 
за вр ши ти”. Што се на жа лост по твр ди ло, ка да је Ели Ви зел, у ор га ни заци-
ји Ср ђе По по ви ћа, био је дан од пот пи сни ка пе ти ци је (сеп тем бра 1993) да 
Ср би ју на сва ки на чин тре ба ма сов но бом бар до ва ти.

Дра ган Не дељ ко вић је био та ко ђе при ја тељ са Ми ле ном Но ко вић, 
углед ном фран цу ском књи жев ни цом, чи ји исто риј ски ро ман Осман лиј ска 
ноћ па да на Ко со во, је имао леп при јем код фран цу ске чи та лач ке пу бли ке. 
Ми ле на је би ла вр ло ак тив ни ло би ста про тив ан ти срп ске рат не про па ган-
де, је дин стве ни лик о ко ме је по треб но за себ но пи са ти.

Дра ган Не дељ ко вић је 1991, у вре ме пр вих ви ше стра нач ких из бо ра у 
Ју го сла ви ји, не по сред но по сле пр вих из бо ра те вр сте у Бо сни и Хер це го-
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ви ни, ор га ни зо вао ве ли ки Ме ђу на род ни на уч ни скуп на Уни вер зи те ту у 
Нан си ју. По ред уче сни ка из ви ше зе ма ља, био је уче сник и проф. др Ни ко ла 
Ко ље вић, је дан од пр ве три лич но сти СДС, стран ке ко ја је до би ла те из-
бо ре са срп ске стра не у БиХ. Ка да је из дат збор ник ра до ва са тог на уч ног 
ску па, рат у Бо сни је уве ли ко већ био от по чео.

Иа ко је био бли зак са мно гим чла но ви ма СА НУ, као и са нај у ти цај-
ни јим од њих, До бри цом Ћо си ћем, Дра ган Не дељ ко вић као да ни је био 
аде кват но схва ћен од стра не до ма ће ака дем ске но мен кла ту ре, ко јој је и сам 
при па дао. Већ са ма чи ње ни ца да је као је дан од пр вих Ср ба имао уни вер-
зи тет ску ка ри је ру у Фран цу ској, као да је ви ше до при но си ла за по ста вља њу, 
не го по др шци ње го вом ан га жо ва њу у Фран цу ској. 

Као Сре мац, ро ђен у Ру ми, и ма њим де лом не мач ког по ре кла, био је 
та ко ђе бли зак Срп ској пра во слав ној цр кви, ви ше као вер ник и при ја тељ, 
не го као ре фе рент за ре ли ги ју, уства ри по ли тич ки ко ме сар по себ не на-
ме не у пар ти за ни ма, ка кви су би ли још Во ја Ђу рић и Жи ка Стој ко вић на 
при мер. Срем ци су или оту ђе ни од ве ре, што је слу чај са ве ћим де лом, или 
бли ски Цр кви и ве ро и спо ве сти, као што је то био Дра ган Не дељ ко вић. 
Ма ње је оних не у трал них, рав но ду шних или па сив но акул ту ри са них.

Дра ган Не дељ ко вић био је је дан од нај е лит ни јих пред став ни ка срп-
ске ди ја спо ре, Ср ба и Ср би је у Фран цу ској. Ње го во ан га жо ва ње на разу-
ме ва њу Ср ба од стра не фран цу ске кул тур не ели те и јав но сти уоп ште, ни је 
на и шло на по себ но раз у ме ва ње, у пр вом ре ду од стра не ње го вих ко ле га, 
са го вор ни ка, при ја те ља, па и ку ма. Све као илу стра ци ја по зна те из ре ке, 
„Да се у Ср би ји успех нај те же пра шта”, у пр вом ре ду ван до ма ће сре ди не.

Ака де мик Но ви ца Пет ко вић је јед ном при ли ком при ме тио: „Не зна-
те ви ка ко се ми ов де у ака дем ским кру го ви ма уза јам но раз ди ре мо”.

Док је Ра до ван Са мар џић, кад је до шао у Па риз, по сле низ го ди на, сре-
ди ном осам де се тих, го во рио: „Ми слио сам да се љу ди ниг де не мр зе као 
код нас – сад ви дим да је то ов де још ви ше слу чај”.

Ава Ју стин По по вић, ина че Про фе сор Уни вер зи те та у пен зи ји, за ту 
вр сту та шти на је имао нај кон ци зни ји ко мен тар: „Про фе сор ска су је та – ро-
га та су је та”.

Ми ле на Но ко вић (1934–2010)

Ро ђе на у Па ри зу, од ро ди те ља ко ји су још два де се тих го ди на XX ве ка 
до шли из Цр не Го ре (Ву ков ци, ста ри ном Го ри ча ни) и оста ли у Фран цу ској, 
мај ка јој је би ла од Пе шу ки ћа из Го лу бо ва ца (ро ђа ци Ву ко ти ћа), по ре клом 
са Че ва, бли ска ро ђа ка цр но гор ске кра љи це Ми ле не, чи је је име до стој но и 
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по не ла. Јед на се стра јој је по ги ну-
ла у фран цу ском по кре ту от по ра 
то ком Дру гог Свет ског ра та и је дан 
ста ди он на за пад ној пе ри фе ри ји 
Па ри за, у Кур бе воа, но си име На-
та ли је Но ко вић. Ста ри ји брат, ин-
ду стри ја лац Мир ко Но ко вић осло-
бо дио је Па риз са сна га ма Сло бод-
не Фран цу ске ге не ра ла Де Го ла. 
При ча ло се да је Ми ле на би ла љу-
бав из мла до сти пред сед ни ка Жи-
ска ра д’Е сте на. Мир ко је био члан 
пред сед ни ко ве де ле га ци је при ли-
ком др жав не по се те Ју го сла ви ји 
1977. Ми ле на је би ла за ме ник гра-
до на чел ни ка Ани је ра (1977–1993), 
гра да на за пад ном обо ду Па ри за.

По зна ти ја је би ла као књи жев-
ни ца и ути цај ни пред став ник пари-
ске и фран цу ске књи жев не, ин те-
лек ту ал не, као и по ли тич ке ели те.

Ка да је, сре ди ном осам де се тих го ди на, об ја ви ла Осман лиј ска ноћ 
па да на Ко со во,133 код по зна тог па ри ског из да ва ча Ta ble ron de, исто риј ски 
ро ман за па жен од књи жев не кри ти ке и ме ди ја, као и од не ких чла но ва 
Ин сти ту та, Фран цу ске ака де ми је на у ка, то је убр зо био по вод за про те сте 
ам ба са де Тур ске. Го во ри ла је ка ко је та књи га на ста ла као по сле ди ца ама-
не та ње не мај ке, ко ја ју је за до ји ла срп ском ју нач ком по е зи јом, Ко сов ском 
за вет ном иде јом, ста ро цр но гор ским из го во ром и из вор ним срп ским ро-
до љу бљем из Цр не Го ре и ко ју уско ро по че ла да по се ћу је.

Дра гош Ка ла јић је, као уред ник из да ва ча Књи жев не но ви не, об ја вио 
пре вод ње ног ро ма на из исто ри је срп ског сред њег ве ка, и Ми ле на по чи ње 

133 Mi le na No ko vitch, Ce que fem me ve ut (es sai so ci o lo gi que) [Аспирација же не – 
со ци о ло шки есеј]; Id., Si un Prési dent [Кад би је дан пред сед ник...] (1980); Id. Et la nu it 
ot to ma ne tom ba sur Kos so vo [Османлијска ноћ па де на Косово] (ро ман, 1985); Id., Plu ie 
d’or sur Sa mar kand [Златна ки ша на Самарканду] (ро ман, 1993); Id., Avec les Ser bes [Са 
Србима] (en coll.), les Ser bes et no us [Срби и ми] (en coll.); Id., Elo ge des Ser bes ou de la 
Dig nité du bo uc émis sa i re [Похвала Ср ба или до сто јан ство жр тве ног јарца] (en coll.); 
Id., Al liés des Ser bes, d’Hélène d’Anjou à So lje nitsyne  [Српски са ве зни ци, од Је ле не Ан-
жуј ске до Сољжењицина] (1998); Id., Ne i ges de sang [Крвави снегови] (2000). 
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да до ла зи у Ју го сла ви ју и Бе о град 1989. го ди не. Би ла је уче сник на на уч ном 
ску пу ко ји је Ејуп Му шо вић, ди рек тор Му зе ја Но вог Па за ра, ор га ни зо вао 
у том гра ду, до ла зи и у Цр ну Го ру исте го ди не.

Ота да је све уче ста ли је до ла зи ла, нај пре у по се ту дур ми тор ским сне-
го ви ма по чет ком де ве де се тих, по том и у ра том за хва ће ну Бо сну, у Бе о град 
и Ср би ју.

По нај ве ћој зи ми од –33° C и сме то ви ма од пре ко два ме тра, су срет са 
Цр ном Го ром и Дур ми то ром био је спорт ски ве о ма зах те ван, пут од Бео-
гра да је због сме то ва и ве ја ви ца, до ку ће на 1.300 м над мор ске ви си не, тра-
јао не ма ње од три да на. Про би ја ју ћи се кроз сме то ве и сне жну ме ћа ву, уз 
за ви ја ње чо по ра ву ко ва, по сле пр ве но ћи у још не до вољ но за гре ја ној пла-
нин ској ку ћи, па јој се шмин ка за ле ди ла, се де ћи на бал ко ну пред ус хи ћу ју ћим 
сне жним ам би јен том, при ме ћу је: „Је сте да је це на па пре на, али се за и ста 
ис пла ти – ште та је што ми ов де до жи вље но ни ко у Па ри зу не ће ве ро ва ти”.

Вла де та Је ро тић, Ми ле на Но ко вић, Ти о дор Ро сић, Пре драг Па ла ве стра  
– Со по ћа ни, јун 1989.
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Ми ле на Но ко вић оку пља у Па ри зу гру пу од де се ти на фран цу ских 
књи жев ни ка, ме ђу ко ји ма је би ло нај по зна ти јих и нај ти ра жни јих, као што 
је Па трик Бе сон, на ро чи то ака де мик и ко лум ни ста у та да нај чи та ни јем 
днев ни ку Fran ce So ir, је дан од нај у глед ни јих фран цу ских књи жев ни ка 
Жан Ди тур, ње гов син Фре де рик, је дан од нај по зна ти јих поп пе ва ча и 
шан со ње ра Ре но, ње гов брат и мно ги дру ги, као по себ но ак тив ни Ален 
По кар. Ду го го ди шњи Ми ле нин при ја тељ Па трик Бе сон и Жан Ди тур, жи-
го са ли су у сво јим ко лум на ма у нај ти ра жни јим ли сто ви ма и у књи га ма 
без ум но сле пи ло и оту ђе ност фран цу ских ели та, мо би ли са них у кр ста шком 
ра ту про тив Ср ба, са оста ли ма об ја вљи ва ли збор ни ке и апе ле у име здра вог 
ра зу ма и не при стра сно сти у од но су на кр ва ви гра ђан ски рат на Бал ка ну, 
био је то глас ва пи ју ћих у ме диј ској пу сти њи, кап у мо ру пред олу јом рат-
но ху шкач ке ма ши не ри је, ор ке стри ра не нај ви ше из Њу јор ка и Па ри за, 
хор ски пре у зи ма не од за пад них и свет ских ме ди ја, као ман тре но вог свет-
ског бес по рет ка, хи сте ри је до бро ми сле ћих фа лан ги, мо рал но-по ли тич ке 
аван гар де ху ма ни тар них вој них ин тер вен ци ја, хим но гра фи ма НА ТО идо-
ла три је, на јам ни ци ма до ми на ци је ла жне са ве сти.

Др Де јан Бог да но вић

Ори јен та ли ста, ира но лог, за вр шио је сту ди је арап ског и ста ро тур ског 
је зи ка у Бе о гра ду 1956, ди пло ми рао пер сиј ски је зик на Шко ли ис точ них 
је зи ка (INAL CO), у Па ри зу 1965, док то ри рао на Уни вер зи те ту у Те хе ра ну, 
на пер сиј ском, 1964, Де јан Бог да но вић је ра дио као од го вор ни за пер сиј-
ске фон до ве на INAL CO (1965–1988), где је та ко ђе био и пре да вач, као и на 
Уни вер зи те ту Па риз VI II. Као ау тор об ја вио је: Etymo lo gi es ira ni en nes des 
ori en ta li smes dans la lan gue ser bocro a te (Иран ске ети мо ло ги је ори јен та ли-
за ма у срп ско-хр ват ском је зи ку) 1972. Као пре во ди лац об ја вио је пре вод 
Књи ге се дам Ве зи ра За хи ра из Са мар кан да, текст из XII ве ка – Le Li vre des 
Sept Vi zirs de Za hi ri de Sa mar kand, Edi ti ons Sind bad, Col lec tion UNE SCO, 
Pa ris 1976, 1981. На гра да Удру же ња Фран цу ска-Иран за нај бо љи пре вод 
с пер сиј ског на фран цу ски 1978. Уред ник ко лек ци је Les sept cli mats (Се дам 
кли ма), Pu bli ca ti ons Ori en ta li stes de Fran ce 1972. Пи сац пред го во ра за пер-
сиј ски пре вод На Дри ни ћу при ја Иве Ан дри ћа. „La littéra tu re per sa ne clas-
si que” (Кла сич на пер сиј ска књи жев ност), Dic ti on na i re des Ci ta ti ons, Edi-
ti ons Tchou et Ro bert Laf font (1994). La littéra tu re per sa ne dans les Bal kans 
(Пер сиј ска књи жев ност на Бал ка ну), Al ma nach de l’E co le Nor ma le Supéri-
e u re de Pa ris; „Ren con tre de l’art ro man avec l’art byzan tin sur le sol ser be” 
(Су срет умет но сти Ри ма и Ви зан ти је на срп ском тлу), Re vue Ar che o lo gia; 
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„Le che mi ne ment du néo-ma nichéisme vers les Bo go mi les” (Пут од нео ма ни-
хе и зма пре ма бо гу ми ли ма). Re vue de la Fa culté des Let tres de l’ Uni ver sité de 
Téhéran. На пер сиј ском.

За ме ник ди рек то ра Цен тра за бал кан ске сту ди је и члан ре дак ци је 
Ca hi ers Bal ka ni qu es, на INAL CO (1978–1988). Ау тор и ор га ни за тор ни за 
еми си ја, су сре та и ин тер вјуа на Ра дио Fran ce-Cul tu re, као и на ТВ про гра-
ми ма ТФ1 (Фран цу ска), Иран, Са ра је во, За греб.

Де јан Бог да но вић је био успе шан ани ма тор и ор га ни за тор број них су-
сре та, про мо ци ја, пре да ва ња, окру глих сто ло ва, из ло жби, ко ло кви ју ма и 
слич но, из обла сти ира но ло ги је, по себ но из обла сти ју го сло вен ске и срп ске 
кул ту ре и књи жев но сти, у вре ме док је ра дио на INAL CO (1965–1988). Ба-
вио се и про мо ци јом ју го сло вен ског фил ма, та ко ђе, као се стрић Ду ша на 
Ма ти ћа, по себ но над ре а ли зма у Ју го сла ви ји и фран цу ско-срп ских кул тур-
них ве за. Ње го вим од ла ском у пен зи ју 1988. го ди не, оста ла је пра зни на ко ју 
је Кул тур ни цен тар Ју го сла ви је, по том Ср би је, са мо де ли мич но, пре ма ми-
шље њу не ких, то ком вре ме на и све ма ње успе шно до спе вао да на док на ди.

Др Вла сти мир Вла ста Сто ја но вић (1912–2006)

Син адво ка та из Ле сков ца и јед ног од осни ва ча пр ве и пра ве Де мо крат-
ске стран ке, као ле ви де мо кра та, Вла ста еми гри ра у Фран цу ску, у вре ме 
дик та ту ре кра ља Алек сан дра, где је на Сор бо ни док то ри рао 1938. на те му 
ства ра ња Ју го сла ви је. По сле Дру гог свет ског ра та, во дио је пре ко 30 го-
ди на ре дак ци ју Ју го сло вен ског про гра ма на фран цу ској ра дио ста ни ци 
за ино стран ство – RFI.

За вре ме Шпан ског гра ђан ског ра та ор га ни зу је пре ба ци ва ње до бро-
во ља ца, ко ји су из Ју го сла ви је при сти за ли у по моћ ре пу бли кан ци ма, ми мо 
ко му ни стич ких ка на ла Ко мин тер не, ме ђу ко ји ма је био и из ве стан број 
офи ци ра Вој ске Ју го сла ви је. Вла ста Сто ја но вић је го во рио ка ко је у то вре-
ме упо знао Јо си па Бро за у Па ри зу. Ста но вао је у хо те лу на углу бу ле ва ра 
Сен Ми шел и Сен Жер ме на, где ја са да, као и та да, ве ли ки ка фе Кли ни.

Броз је во дио ноћ ни жи вот, у дру штву ла ких же на, коц као се, на ки ћен 
пр сте њем са ску по це ним ди ја ман ти ма и бри јао обр ве, ка ко је у то вре ме 
би ла мо да за бу ле вар ске ђил ко ше. На пи та ње да ли је Броз про сле ђи вао 
до бро вољ це у Шпа ни ју, Вла ста од го ва ра да ни је био број је дан у то ме, не го 
је за то био од го во ран Па вле Ба ста јић (та ко ђе ли кви да тор,134 члан КПЈ од 

134 Слу ша ју ћи ње го ву ис по вест 1940. у За гре бу, Ми ро слав Кр ле жа је за пи сао да 
је зи ви ју при чу ни је чуо у жи во ту. S. La sić, Kr le ža. Kro no lo gi ja ži vo ta i ra da, Za greb 1982.
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1920, ра ни је је био члан Цр не ру ке, ко ју је још од вре ме на со лун ског про-
це са и бољ ше вич ке ре во лу ци је пре у зео НКВД).

У то вре ме, Броз је до шао из Мо скве, као уз Кардeља, је ди ни пре жи-
ве ли од пре ко 700 ју го сло вен ских ко му ни ста, ко ји су не ста ли без тра га у 
Ста љи но вим чист ка ма. Ка ко је КПЈ би ла за бра ње на у Ју го сла ви ји (још од 
атен та та у ко ме је уби јен ми ни стар уну тра шњих по сло ва Дра шко вић), 
се ди ште По лит би роа је би ло у Па ри зу. Књи жа ра Хо ри зонт, код Оде о на и 
Дан то но вог спо ме ни ка на Сен Жер ме ну, ко ју је др жао Жи ка Па вло вић, 
би ла је упо ри шна тач ка КПЈ. При спев ши из Мо скве са нај ве ћим овла шће-
њи ма, Броз од мах ша ље Ген се ка КПЈ Гор ки ћа у Мо скву где му се гу би сва ки 
траг. Као од го вор ни IV од се ка НКВД (за ли кви да ци ју не при ја те ља у ино-
стран ству), Броз је имао по себ на овла шће ња за чи шће ње троц ки ста у 
Шпан ском гра ђан ском ра ту. Та ко је на вод но ор га ни зо вао уби ство Бла го ја 
Па ро ви ћа, ко ји је као дру ги чо век КПЈ, уби јен код Ма дри да, на са мој лини-
ји фрон та, 6. ју ла 1937, с ле ђа.135 Ка сни је се, пре ма све до че њу Леа Ма те са, 
у ње го вој ку ћи у За гре бу, хва лио ње го вој удо ви ци ка ко је то ор га ни зо вао. 
Бла го је Па ро вић је имао афе ру с Ру ски њом из ам ба са де СССР-а. Броз је, као 
и дру ги иле гал ци, ко ри стио кон спи ра тив на име на, јед но од њих је би ло 
Вал тер (Wal ter 7.65), не мач ки ре вол вер оми љен код Че ки ста за ли кви ди-
ра ње за ро бље ни ка, све до ма сов не ли кви да ци је пољ ских офи ци ра у Ка тин-
ској шу ми мар та 1940. го ди не. ТТ 7.62 је био јед но од тих оруж ја за ли кви-
да ци је, оту да на вод но и Бро зов на ди мак.136 Као бив ши се кре тар Гор ки ћа, 
Жи ка Па вло вић, зва ни Жи ка Ждре бе, звер ски је му чен и ли кви ди ран 
по след њег да на Ужич ке ре пу бли ке, и то од стра не чла но ва нај у жег кру га 
По лит би роа. Ран ко ви ћа (дру га Мар ка), као и Де ди је ра (зва ног Ганг стер), 
ко ји је био круп ни ји и сна жни ји од дру гих, по сту пак је во дио Ми ло ван 
Ђи лас. Жи ка Па вло вић је 1940. об ја вио у Бе о гра ду Кр ва ви со вјет ски бри мер, 
пр во све до че ње о Ста љи но вим ма сов ним кр ва вим чист ка ма, кра љев ска 

135 На вод но је то по ли тич ко уби ство оба вио Влај ко Бе го вић, оба ве штај ни офи-
цир у ре пу бли кан ској вој сци, ко ји је фо то гра фи сао мр твог Па ро ви ћа. По да ци ко је 
на во ди Вла ди мир Де ди јер не мо гу се за не ма ри ва ти, јер се он по зи ва на све до че ња 
Леа Ма те са, Пе ка Дап че ви ћа, Јо си па Ко пи ни ча и дру гих, иа ко је по ли тич ко уби ство 
на фрон ту у гра ђан ском ра ту са мо по се би го то во не мо гу ће до ку мен то ва ти, о че му 
све до чи и по ле ми ка у днев ној штам пи, по пра ви лу не до ступ на за ту вр сту до ку мен-
та ци је, ар хив ска гра ђа би мо гла ода гна ти не до у ми цу о по чи ни о цу и што је знат но 
ва жни је на ру чи о цу по ли тич ке ли кви да ци је.

136 Ен гле ски Daily Mail је 7. ок то бра 2014. Јо си па Бро за Ти та ста вио на 13. ме сто 
ме ђу 20 нај ве ћих зло чи на ца XX ве ка, на осно ву про це не од 570.000 љу ди за чи ју је 
смрт до жи вот ни пред сед ник био не по сред но од го во ран. По зно „при зна ње” са ве зни-
ка и са у че сни ка ко ји су му нај ду же пру жа ли по др шку у зло де ли ма.
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по ли ци ја је за пле ни ла це ло куп ни ти раж, јер је би ло у то ку ус по ста вља ње 
ди пло мат ских од но са са СССР. Књи га је ви ше од по ла ве ка ка сни је об ја-
вље на у ре прин ту, као и сту ди ја Сло бо да на Га ври ло ви ћа о Жи ки Па вло-
ви ћу, ко га је у то вре ме ре ха би ли то вао суд у Ср би ји.137

Вла ста Сто ја но вић је био ју го сло вен ски па три о та и де мо кра та, то ле ран-
тан и по мир љив чо век, са ве то вао је мла ђим при ја те љи ма: „ja ma is d’en ne mis 
à ga uc he” (ни кад не при ја те ља с ле ве), Јо сип Броз је био го то во је ди ни од 
то ли ких ко је је по зна вао о ко ме се ло ше из ра жа вао.

Пре ра та је др жао адво кат ску кан це ла ри ју, за јед но са адво ка том Пр во-
сла вом Гри со го ном, у ули ци Ђу ре Јак ши ћа у Бе о гра ду. Ге ста по га је на том 
ме сту ухап сио 1942, као са рад ни ка по кре та от по ра Дра же Ми ха и ло ви ћа. 
Опи си вао је ка ко се то до го ди ло и ка ко је по ку шао да по бег не. Оста так 
ра та је про вео у не мач ком кон цен тра ци о ном ло го ру Buc hen wald. Оста је 
не из ве сно ка ко је то мо гао да ура ди, али је до кра ја жи во та имао те шку 
тра у му са ве сти, јер се осе ћао од го во ран за смрт 27 чла но ва сво је по ро ди це 
у Ле сков цу. Дао је на и ме ко ор ди нан те за са ве знич ко бом бар до ва ње Ле сков-
ца, је дан од глав них ци ље ва је би ла не мач ка Глав на ко ман да, тач но пре ко 
пу та ку ће ње го вих ро ди те ља. Обер ко ман да ни је стра да ла, као и обич но 
у са ве знич ким бом бар до ва њи ма, о че му је пи сао Иво Ан дрић као све док 
бом бар до ва ња Бе о гра да, али је у са ве знич ком бом бар до ва њу на Ус крс 1944, 
стра да ло на хи ља де ци вил ног ста нов ни штво, и то ис кљу чи во у срп ским 
гра до ви ма. Ку ћа Вла сти ног оца је срав ње на са зе мљом, пре жи ве ла је са мо 
ње го ва су пру га, ко ја је слу чај но оти шла до ви но гра да. Вла ста је це лог жи-
во та имао на са ве сти сли ку те ла ње го вих нај ми ли јих, чи ји су де ло ви те ла 
ви си ли по гра на ма улич ног др ве ћа. Жи вео је 96 го ди на.

По сле свет ског ра та се вра тио да жи ви у Ју го сла ви ји, не за ду го, кад 
је ви део шта се ра ди под мар шал ском па ли цом, ње го вог по зна ни ка са Сен 
Жер ме на, осу да на род ног по сла ни ка и про фе со ра Прав ног фа кул те та, Дра-
го љу ба Јо ва но ви ћа на 9 го ди на ро би је, срећ но је по бе гао са же ном пре ко 
гра ни це код Се жа не, но се ћи две бом бе у џе по ви ма.

Био је бли зак при ја тељ са Жан-Ма ри Су ту ом,138 ко ји је 1976. по стао 
ду го го ди шњи ге не рал ни се кре тар фран цу ског Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва (1945. Су ту је био се кре тар Фран цу ске ам ба са де у Бе о гра ду).

Као уред ник др жав ног ра дио про гра ма у вре ме Хлад ног ра та, био је 
при ја тељ са Или јом Бо јо ви ћем. Обез бе ђи вао му је по треб ну ра дио-тех-

137 Ž. Pavlović, Bi lans so vjet skog ter mi do ra, Ka di njača, Užice 2001; O Pavloviću v. С. 
Га ври ло вић, Жи во јин Па вло вић из ме ђу дог ме и кри ти ке, Gra fo card, Бе о град 2001. 

138 Jean-Ma rie So u tou. Un di plo ma te en gagé Mémo i res 1939–1979 [Ангажовани ди-
пло ма та. Ме мо а ри 1939–1979], Pa ris 2011.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије



127

ни ку, сту дио на ОРТФ-у, се ди шту фран цу ског ра ди ја и те ле ви зи је, као и 
про фе си о нал ни маг не то фон На гру, у вре ме ге не рал ног штрај ка и оста лих 
зби ва ња ма ја 1968. го ди не, ка да је то би ло нај те же и нај по треб ни је. Као 
уред ник ме ђу на род не ре дак ци је Ју го сло вен ске ра ди о ди фу зи је, Или ја 
Бо јо вић је на и ме био гост фран цу ског Ми ни стар ства спољ них по сло ва, 
„за бо ра вљен” ви ше од ме сец да на у хо те лу за стра не го сте, Брај тон код 
Кон кор да, што је ис ко ри стио да оба ви де се ти не ин тер вјуа са нај по зна ти-
јим фран цу ским ин те лек ту ал ци ма. По моћ Вла сте Сто ја но ви ћа је би ла 
дра го це на, не са мо у тех ни ци и не са мо у ОРТФ-у, иа ко је по моћ ста рих 
ле ви ча ра, чла но ва по кре та от по ра и при ја те ља Ју го сла ви је, Жан-Ма ри 
До ме на ка, Жан Ка суа, Кло да Авли на и дру гих, за ула зак у уже кру го ве 
фран цу ске ле ви чар ске ин те ли ген ци је (дру ге је два ако је и би ло), би ла је 
ипак пре те жни ја.

Као де мо кра та и ју го сло вен ски па три о та,139 ко ји је имао мо гућ но сти 
и ути ца ја, Вла ста је по ма гао и На шу реч из Лон до на, са мим тим и Де си-
ми ра То ши ћа, о ко ме ни је ина че имао та ко до бро ми шље ње. 

Код Вла сте Сто ја но ви ћа је ра дио и шеф сло ве нач ке ре дак ци је Ру долф 
Мај стер, унук исто вре ме ног ге не ра ла чи ји спо ме ник кра си Ма ри бор и чи-
јом за слу гом је ус по ста вље на гра ни ца Ју го сла ви је са Ау стри јом, нај ви ше 
за хва љу ју ћи срп ским за ро бље ни ци ма ко ји су се та да вра ћа ли из ау стриј-
ских ло го ра 1918. го ди не. Имао је по вољ но ми шље ње о Ср би ма, ви ше о 
њи хо вом ка рак те ру и то ле ран ци ји, ка ко је на гла ша вао, не го о њи хо вој 
по ли тич кој раз бо ри то сти.

Вла ста је имао до вољ но ути ца ја да из Бе о гра да до ве де сво га на следни-
ка као уред ни ка на RFI, Це ро ви ћа, исти на ви ше као Ђи ла со вог се стри ћа.

Ка да је Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, пре сто ло на след ник, пр ви пут по-
се тио Ју го сла ви ју (1991), на по врат ку се у Па ри зу срео са гру пом про бра них 
Ср ба. Су срет је, као и не ке дру ге слич не ску по ве, ор га ни зо вао Да ни ел Бо а је, 
али ас Дра ган Жи ва но вић, пред став ник аме рич ке Де мо крат ске стран ке 
у Евро пи, ка ко се пред ста вљао, ина че је дан од нај бо га ти јих Ср ба у САД.140 

139 Пот пи сник Де кла ра ци је ју го сло вен ских не за ви сних де мо кра та: Vla di mir 
Pre da vec, Dr. Vla sti mir Stoyano vitch, Des si mir Toc hitch, Bo rut Zeryav, Décla ra tion des 
Ser bes, Cro a tes et Slovè nes, démoc ra tes indépen dants, Pa ris 1950.

140 Као си ро че чи ји су ро ди те љи по ги ну ли у са ве знич ком бом бар до ва њу Бе о-
гра да, био је је дан од усво је ни ка Еле о но ре Ру звелт, би ло је ре чи се да се ка сни је нај-
ви ше обо га тио то ком јед не од нај ве ћих бер зан ских афе ра, по зна те под на зи вом „Ави-
о на њу шка ла” (1975–1979), ко ји су на вод но мо гли из ва зду ха да от кри ва ју нафт не ре сурсе 
(афе ра од пре ко ми ли јар ду фра на ка, са огран ци ма ко ји се гра на ју до нај ви ших др жав-
них функ ци ја: P. Péan, En qu ê te sur l’af fa i re des Avi ons re ni fle urs et ses ra mi fi ca ti ons proc hes 
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Да ни ел Бо а је на сто јао је да оку пи срп ски ло би у Па ри зу, ве ру ју ћи као 
Аме ри ка нац да би та ко не што мо ра ло по сто ја ти, с об зи ром на број ност 
срп ске ди ја спо ре, уне ко ли ко и ели те. До ла зак пре сто ло на след ни ка Алек-
сан дра из Бе о гра да, 1991, у рас ко шан ду плекс у Аве ни ји Пе тра Пр вог од 
Ср би је код Је ли сеј ских по ља, по ка зао се не што по пут уза луд ног оче ки ва ња 
од не по сто је ћег ло би ја. Го во ре ћи ка ко не по др жа ва гра ђан ски рат у Ју го-
сла ви ји, Алек сан дар иза зи ва жу стре ре ак ци је. Пр ви је Ко ста Хри стић141 
упо зо рио: „Ви со чан ство, ово је по след ња при ли ка за ва шу ди на сти ју да 
се вра ти на исто риј ску сце ну – сад или ни кад!!!” Пред сед ник цр кве не оп-
шти не, ар хи тек та Гра ди мир Роч ко ма но вић, пи тао је Ви со чан ство за ње гов 
чин у бри тан ској ар ми ји, до да ју ћи: „Тре ба ло би да иде те у Книн и на фронт 
у Кра ји ни”. На при мед бу: „Ви со чан ство, ово ли чи на Пи ла то во пра ње ру ку 
с Ва ше стра не”. Вла ста Сто ја но вић до да је: „Као је ди ни ре пу бли ка нац међу 
мо јим при ја те љи ма мо нар хи сти ма – мо лим тајм-аут за ње го во Ви со чан ство”. 

Вла ста је до бро по зна вао Сло бо да на Јо ва но ви ћа, као при ја те ља ње го-
вог оца и као свог про фе со ра са Прав ног фа кул те та. При чао је ка ко је на 
дан пу ча 27. мар та, ра но ују тру до шао ку ћи Сло бо да на Јо ва но ви ћа, за те-
кав ши га ка ко слу ша Ра дио Бе о град, ко ји је пре но сио ва тре не па три от ске 
го во ре пу чи ста, као и про глас кра ља Пе тра. На пи та ње шта ка же на то, 
Јо ва но вић ре зиг ни ра но ка же: „Ма пу сти бу да ле!”

На по чет ку рас па да фе де ра ци је и ра та у Ју го сла ви ји, Вла ста је на пи-
сао ве о ма до бро ар гу мен то ва но пи смо ко је ша ље ди рек то ру Мон да Ан дре 
Фон те ну,142 ко га је низ го ди на по зна вао. По ка зао је од го вор ста рог при-

ou lo in ta i nes [Истраживање о афе ри „Ави о на њу шка ла” и ње ним бли жим и да љим 
огранцима], Pa ris 1984). Био је и члан фран цу ског по кре та от по ра, где је за вре ме ра та 
уче ство вао са гру пом Ју го сло ве на, по бе глих из не мач ког за ро бље ни штва, ко ји су се 
про сла ви ли нај лу ђим ак ци ја ма у по кре ту от по ра. Ме ђу њи ма је био и Са ва Сте па но вић, 
ко ји је ка сни је до гу рао до фран цу ског ге не ра ла, да би као члан ОАС (пре врат нич ке 
тај не вој не ор га ни за ци је, ко ја је по ку ша ва ла да сру ши власт ге не ра ла Де Го ла), по бе гао 
у САД, где та ко ђе по ста је ге не рал, као и пре да вач на Вест По инт, Вој ној ака де ми ји.

141 Углед ни фран цу ски но ви нар и пу бли ци ста, на след ник Бран ка Ла зи ћа (пра во 
име Стра ња ко вић), као нај бо љи но ви нар за Ис точ ну Евро пу и Ју го сла ви ју у Фран цу-
ској, ина че син кра љев ског ам ба са до ра Бо шка Хри сти ћа и унук зна ме ни тог др жав-
ни ка Ни ко ле Хри сти ћа.

142 Глав ни уред ник, за тим ди рек тор Мон да (1969–1991), Ан дре Фон тен (1921–2013) 
је био прав ник и исто ри чар са вре ме не исто ри је и Хлад ног ра та, по знат по ред оста лог 
и по те зи о су ко бу за пад ног све та са Ру си јом и ње ним ме си ја ни змом још од 1917, и Фул-
тон ског го во ра Вин сто на Чер чи ла. A. Fon ta i ne, Hi sto i re de la Gu er re fro i de [Историја 
Хлад ног рата], I–II (1960. и 1983, дру го из да ње); Id., Après eux le délu ge, de Ka boul à 
Sa ra je vo [После По то па – од Ка бу ла до Сарајева], 1995. Био је кри ти чан пре ма но вом 
свет ском по рет ку.
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ја те ља: „У пот пу но сти се сла жем са свим овим што сте на пи са ли, и жа лим 
што ни смо у мо гућ но сти да Ваш текст об ја ви мо”.

На два де се то го ди шњи ци нај у глед ни јег ча со пи са за стра те шке сту ди је, 
Хе ро дот, 1995. у ам фи те а тру фран цу ског Пар ла мен та, на ве ли ком ску пу 
за тво ре ном за јав ност, Ан дре Фон тен го во рио је о гла со ви том Ме мо ран-
ду му СА НУ, ка ко увек ша ље по јед ну ко пи ју ње го вог пре во да но ви на ри-
ма и ко мен та то ри ма, ко ји су се об ру ша ва ли на Ма мо ран дум као про грам 
за ет нич ко чи шће ње, чи ка ју ћи их да у ње му на ђу јед ну је ди ну реч у ње му 
ко ја упу ћу је на та ко не што, да би за кљу чио ка ко Ме мо ран дум ни ко ни је ни 
имао по тре бе да чи та. Илу стро вао је то ли це мер је при ме ром кад је као 
млад ре пор тер био на кон фе рен ци ји за штам пу НА ТО-а, у вре ме јед не од 
нај о па сни јих ме ђу на род них кри за у вре ме Хлад ног ра та. На пи та ње но ви-
на ра, порт па рол је од го ва рао ка ко о те ку ћој кри зи уоп ште ни је би ло ре чи. 
Пи тао је при ват но јед ног од уче сни ка кон фе рен ци је, ко ји му од го ва ра: 
„Ни шта дру го ни смо ни раз го ва ра ли”. Би ће да се том при ли ком ди рек тор 
Мон да се тио ста рог при ја те ља Вла сте и ње го вог пи сма по во дом 27. мар та 
1941, у до ба рас па да Ју го сла ви је 1991. го ди не.

Др Вла сти мир Сто ја но вић – Па риз 2002.
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За раз го вор, ин тер вју, тон ски за пис, и ка да је имао пре ко 90 го ди на, био 
је пред у сре тљив, го сто љу бив до ма ћин и сја јан са го вор ник. Спре ман да по-
ка же и при ме рак ње го вог пред рат ног док то ра та са Сор бо не. Ако би би ло 
ре чи о ме мо а ри ма, се ћа њу, да се сук це сив но сни ма на дик та фон, или слич но, 
све је би ло под кон тро лом ње го вих ту то ра на чи је је ста ра ње све пре не се но. 

Ре зиг ни ран, већ уве ли ко де ве де се то го ди шњак, ишао је с про ле ћа у 
Жу ан ле Пен, код Ка на, спо ме нув ши да би не кад по же лео да скон ча у ави-
он ској не сре ћи. На пи та ње ка ко му при ста је ста ра ла штво, спрем но од го-
ва ра: „Зла го ди на на те ра ор ла да зи му је са ко ко шка ма”.

Др Мар ко С. Мар ко вић (1924–2012)

Као по ли тич ки еми грант, је дан од ша чи це Ју го сло ве на са др жав ним 
док то ра том на Сор бо ни, Мар ко Мар ко вић био је је дан од нај и стак ну ти-
јих срп ских ин те лек ту а ла ца у Фран цу ској, као и у све ко ли ком ра се ја њу. 
Из да нак ста ре и углед не бе о град ске по ро ди це (син и унук док то ра Сор-
бо не), био је кра јем не мач ке оку па ци је, као омла ди нац од 19 го ди на члан 
по кре та Дра же Ми ха и ло ви ћа, био је под се кре тар Вер ско-иде о ло шког од-
се ка, на чи јем је че лу био је ро мо нах Јо ван Ра па јић. При ли ком по вла че ња и 
пре ла ска гра ни це, у ма ју 1945, при бли жио се до бро во љач ком кор пу су Ди-
ми три ја Љо ти ћа, по кре ту Збор, са ко јим је остао бли зак до кра ја жи во та.

За вр шио је (1952) сту ди је те о ло ги је на гла со ви том Ин сти ту ту Све тог 
Сер ги ја Ра до ње шког у Па ри зу (ко ји је осно ван 1925,143 пр ви де кан је био 
Сер геј Бул га ков), за јед но са Да ни лом Кр сти ћем, ка сни је епи скопом бу-
дим ским. По том је 1955. за вр шио сту ди је на Шко ли ори јен тал них је зи ка 
(INAL CO), као и сту ди је пра ва и еко но ми је на Сор бо ни (1965), где је док-
то ри рао 1975. на те ми „Фи ло зо фи ја не јед на ко сти и по ли тич ке иде је Ни-
ко ла ја Бер ђа је ва”, ди сер та ци ја је до би ла на гра ду Фран цу ске ака де ми је 
на у ка 1980. го ди не. Оже нио се кћер ком фран цу ског ге не ра ла Ми ре на, са 
ко јом је имао тро је де це, жи вео у Вер са ју и ка сни је у Ор ле а ну. Ра дио је као 
еко но ми ста, жи ве ћи и ства ра ју ћи у не кој вр сти дру штве ног и кул тур ног 
ва ку у ма, као део по де ље не и за ва ђе не еми гра ци је.

Об ја вио је број не књи ге и сту ди је,144 ви со ког ни воа и ква ли те та, више 
на срп ском, али и на фран цу ском је зи ку, ко је су те шко на ла зи ле пут до 

143 Бла го сло вом па три јар ха Ру ске пра во слав не цр кве Ти хо на и ми тро по ли та 
Евло ги ја РПЦ за За пад ну Евро пу. Сер геј Бул га ков, Ге ор ги је Фло ров ски, Ка си јан 
Без о бра зов, Ва си ли Зен ков ски, Ге ор ги Фе до тов, Ки при ан Керн, Бо рис Ви ше сла вљев, 
Ни ко лај Афа на си јев, Вла ди мир Иљин, Ев гаф Ко ва љев ски, и дру ги.

144 М. С. Мар ко вић, Ју го сло вен ски пи сци, Па ри з–Мин хен 1966; Пер со на ли зам 
ра них сло ве но фи ла (ди плом ски рад за те о ло шку кан ди да ту ру, Па риз 1972); По ли
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ма ло број них чи та ла ца у ди ја спо ри,145 док у Ју го сла ви ју ни су мо гле про ћи 
као за бра ње на еми грант ска ли те ра ту ра.

Се дам де се тих го ди на је ње гов чла нак нео че ки ва но до спео до вла-
ди ке Да ни ла Кр сти ћа, глав ног уред ни ка углед ног ча со пи са Те о ло шки 
по гле ди, у ко ме је уско ро и об ја вљен, на ве ли ко из не на ђе ње Мар ка Мар-
ко ви ћа. Де ве де се тих је при мљен у Удру же ње књи жев ни ка Ср би је,146 по стао 

ти ка Ју ри ја Кри жа ни ћа (на фран цу ском, Па риз 1973); Фи ло зо фи ја не јед на ко сти и 
по ли тич ке иде је Ни ко ла ја Бер ђа је ва (на фран цу ском, Па риз 1975); Све ти Са ва – све
ти тељ и про све ти тељ (Бир мин гем 1975, 1985); Брач но пра во Пра во слав не цр кве по 
Ни ко ди му Ми ла шу (на фран цу ском, Па риз 1976); Тај на Ко со ва (Бир мин гем 1976, 
1989); Марк си зам у те о ри ји и прак си по ру ским ми сли о ци ма (Бир мин гем 1977).

145 „Srp ska emi gra ci ja je dr Mar ka Mar ko vi ća ’sa hra ni la’ još za nje go va ži vo ta. Nje-
go ve knji ge ni je ni či ta la ni ku po va la”, Но ви стан дард, 27. март 2016.

146 Ма ти ца исе ље ни ка Ср би је и Удру же ње књи жев ни ка Ср би је до де ли ле су му 
На гра ду „Раст ко Пе тро вић” 2000. го ди не. Мар ко ви ће ва ар хи ва и би бли о те ка да нас се 
на ла зе у Удру же њу за кул ту ру, умет ност и ме ђу на род ну са рад њу „Адли гат” у Бео граду.

Зоран Стојановић (власник Издавачке књижарнице) и владика Данило (Крстић) 
на Сајму књига у Будимпешти, 1996.
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на из ве стан на чин и ти ра жни ау тор у Ср би ји, иа ко ни је ушао у ши ри чи-
та лач ки круг, мо жда и због па се и стич ких кон зер ва тив них опре де ље ња.

Ка да је жи вео у Вер са ју, по се тио га је про фе сор Дра ган Не дељ ко вић, 
са Уни вер зи те та у Нан си ју. Бив ши пар ти зан и при дру же ни збо раш имали 
су на из глед ви ше за јед нич ког не го раз ли чи то га, већ у су мрак не та ко дру-
га чи јег про јек та, ју го сло вен ства, опреч не, иа ко не и са свим не ком па ти бил-
не иде о ло ги је, Искра је на слов пр вог Ле њи но вог гла си ла, као и збо ра шког 
глав ног ли ста, све до ре чи „друг” ко је су пар ти за ни пре у зе ли од збо ра ша 
(пре то га су се осло вља ва ли са „та ва риш”), пла ги јат ко ји збо ра ши ни ка ко 
ни су мо гли да им опро сте.

Ње го ва де ла, као Ју го сло вен ски пи сци, па све до док тор ске ди сер та ци-
је Бер ђа јев и ко му ни зам, да ле ко су над ма ши ва ла си ви ло и сте ре о ти пи ју 
еми грант ске ли те ра ту ре.

По ре клом из бе о град ске ели те, при па дао је ви шој сред њој кла си у 
Фран цу ској, док се ства ра ла штвом из два јао из свог дру штве ног сло ја. Све-
стан свог ран га и сво јих вред но сти, те шко је мо гао на ћи ме ста и у срп ској 
по ли тич кој, још ма ње у еко ном ској еми гра ци ји.

Плакат Института Светог Сергија Радоњешког у Паризу
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По ли тич ки је у Фран цу ској при па дао ро а ја ли стич ком опре де ље њу 
(као и у Ју го сла ви ји), што је као по ли тич ка мар ги на ли ја мо гло са мо до при-
не ти ње го вој изо ла ци ји.

О сво јој та зби ни и жи во ту у Фран цу ској, Мар ко вић је ре као: 

„Ве ро вао сам да сам у [таз бини] на шао сво ју дру гу по ро ди цу. По сле 
же ни не смр ти, по ка за ло се да сам го ди на ма жи вео у за блу ди. Пре ко ноћ сам 
био ’опа ту љен’ [...] За вре ме ра та про тив Ср ба, ни је дан члан фран цу ске по-
ро ди це ни је се на шао да ми из ра зи сим па ти је или да за мој на род по ка же ма 
и нај ма ње раз у ме ва ње. Уко ли ко ни су по на вља ли про па ганд ну кри ла ти цу 
о ’срп ској агре си ји’, је ди но би ме оче ки ва ло уч ти во ћу та ње.”147

Иа ко је пи сао на фран цу ском је зи ку, као ма ло ко од срп ске ели те у 
фран ко фон ском де лу све та, ње го во иде о ло шко опре де ље ње оту ђи ло га је од 
за пад них ме ди ја и фран ко фон ских ча со пи са ко ји ни су би ли мар ги нал ни. 
У не ко дру го вре ме и у дру га чи јим усло ви ма мо гао је има ти ве ћег ути ца ја 
и знат ни јег до ме та у јав но сти.148

Ми тар Џа ко вић (1919–1990)

Се кре тар Се на та Кра ље ви не Ју го сла ви је, прав ник, Ми тар Џа ко вић 
је за вре ме на ци стич ке оку па ци је по слат, од стра не Па три јар ши је Срп ске 
пра во слав не цр кве, за се кре та ра па три јар ха Га ври ла До жи ћа, ко ји је био 
де пор то ван у кон цен тра ци о ни ло гор Да хау. Што зна чи да се до бро вољ но 
при хва тио овог крај ње не из ве сног и опа сног за дат ка у нај те же вре ме и на 
нај го рем ме сту. Ње гов брат Па вле, био је све ште ник у Пље вљи ма, што 
ни је мо гло оста ти без ути ца ја на та ко те шку од лу ку.

147 „Др Мар ко С. Мар ко вић (1924–2012) срп ски Иван Иљин”, Но ви стан дард, 
27. март 2016.

148 М. С. Мар ко вић (об ја вље но у Ср би ји): Исти на о Фран цу ској ре во лу ци ји 
(1995); На лич је јед не уто пи је (1995); По ла ве ка срп ске гол го те 1941–1991 (Образ, 1995); 
Сто па ма Хри сто вим (Ма на стир Хи лан дар, 1996); Тај на Ко со ва (Хри шћан ска ми сао, 
1998); Срп ска апо ло ги ја Ру си је (I–II, 1998, 1999); Пра во сла вље и но ви свет ски по ре дак 
(1999); Смрт и вас кр се ње (2002); Марк си зам у те о ри ји и прак си по Ни ко ла ју Бер ђа је ву 
(2003); На смрт осу ђе ни: срп ски на род од кра ља Алек сан дра до Бро зо вог до ла ска на 
власт (2004); Ко со во у ра на ма (Хри шћан ска ми сао, 2005); На раз ва ли на ма уто пи је – 
Ср би од ства ра ња Ју го сла ви је до Сре бре ни це и Ко со ва (Ле ген да, 2007); Ср би и Сре бре
ни ца кроз при зму Сил ви је Ма тон (Хри шћан ска ми сао, 2007); Ате и зам у про шло сти 
и да нас (Лу ча, 2007); Ево лу ци ја без Дар ви на (Хри шћан ска ми сао, 2009); Бог и Чо век 
за јед но у ра ту (Лио, Гор њи Ми ла но вац, 2010).
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Из да нак јед ног од нај у глед ни јих брат ста ва у Ша ран ци ма и у Цр ној 
Го ри, по то мак вој во де Трип ка Џа ко ви ћа, чи ја за кле тва кне зу Ни ко ли: „Ку-
нем ти се го спо да ре, не ће Тур чин пре ћи Та ру”, чи ме је као но ви Оби лић 
од ре дио сво ју суд би ну, не по сред но пре по ги би је, бра не ћи мост на Та ри и 
гра ни цу Цр не Го ре од Ту ра ка. Био је ро ђак пр вог ди пло ми ра ног прав ни-
ка у Цр ној Го ри, Мла ђе на Џа ко ви ћа, као и су ди је у Пље вљи ма На о да 
Џа ко ви ћа, ко га су пар ти за ни ме ђу пр ви ма звер ски му чи ли и уби ли са 
бра ћом, Пер ком и Пе ри шом 28. ја ну а ра 1942. у Брај ко ва чи и на Жа бља ку.

Као се кре тар па три јар ха Га ври ла у кон цен тра ци о ном ло го ру Да хау, 
Ми тар Џа ко вић је за пи сао па три јар хо ва се ћа ња, ко ја су се дам де се тих 
го ди на об ја вље на у Па ри зу, под на сло вом Ме мо а ри па три јар ха срп ског 
Га ври ла.149

Об ја вље ни у лук су зном по ве зу, ко је је фи нан си рао имућ ни по ли тич ки 
еми грант Ми лић, ови обим ни Ме мо а ри ни су на и шли у то вре ме на нај бо љи 

149 М. Џа ко вић (ед.), Ме мо а ри па три јар ха срп ског Га ври ла, Па риз 1974; Id., Жи
вот но де ло па три јар ха срп ског Га ври ла, Па риз 1974.

Ми тар Џа ко вић

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије



135

при јем у Ју го сла ви ји. Књи га на срп ском, об ја вље на у еми гра ци ји, у то вре-
ме ни је има ла из гле да да до ђе до ве ћег бро ја чи та ла ца, али то ни је је ди ни 
раз лог за уз др жа ност и не по ве ре ње у ау тен тич ност Ме мо а ра па три јар ха 
срп ског Га ври ла. При мед бе су пра вље не на то што ни ко до та да није знао 
за по сто ја ње не ког ру ко пи са са ме мо а ри ма па три јар хо вим, на то што су 
об ја вље ни екав ским из го во ром, док је па три јарх го во рио ије кав ски. Мало 
је ко ме па ло на па мет да је та при мед ба ана хро ни зам, бу ду ћи да се у пр вој 
Ју го сла ви ји обич но ије кав ски пре но сио на екав ски ка да је об ја вљи ва но 
за ши ри обим пу бли ке. Нај ве ћи при го во ри су ипак би ли на сам садр жај, 
од но сно на де ло ве са др жа ја у ко ји ма па три јарх на гла ше но по држа ва по-
ли тич ка опре де ље ња пу чи ста од 27. мар та 1941, дру гим ре чи ма ути цај ну 
бра ћу Кне же вић.

Ни је вре де ло то што је Ми тар Џа ко вић, ко ји је био по вре ђен тим оспо-
ра ва њи ма, упор но по ка зи вао фак си ми ле ру ко пи са на ко ји ма је сва ка стра-
ни ца ру ко пи са би ла пот пи са на ру ком па три јар ха Га ври ла.

Ка сни је је Ми тар Џа ко вић об ја вио још је дан, дру ги том Ме мо а ра, 
ко ји оста ју још је дан нео ду же ни дуг срп ске исто ри о гра фи је, бу ду ћи да 
није до шло – ко ли ко је по зна то – до струч ног кри тич ког при сту па, уну-
тра шње кри ти ке из во ра, овог ва жног де ла ме мо ар ске ли те ра ту ре.

Жи ве ћи као под ста нар удо ви це јед ног фран цу ског ге не ра ла, у па ри-
ском ше сна е стом арон ди сма ну, у ко ме жи ве нај и мућ ни ји, ка сни је у осам-
на е стом арон ди сма ну, Ми тар Џа ко вић је мо гао ле по да жи ви од рат не 
од ште те ко ју је у Фран цу ској до био од Не мач ке, као ло го раш и жр тва на-
ци стич ке оку па ци је Ју го сла ви је.

Ка сни је се вра тио у отаџ би ну да та мо где је по ни као и за вр ши жи вот, 
не у те шан што ње гов рад на об ја вљи ва њу Ме мо а ра па три јар ха Га ври ла 
ни је на и шао на за па же ни ји од јек.

Иван С. Трип ко вић (1913–2001)

Је дан од број них по ли тич ких еми гра на та, ко је је Фран цу ска при ми ла, 
јер им жи вот и без бед ност у Ју го сла ви ји не би мо гли би ти га ран то ва ни, 
био је адво кат Иван Трип ко вић. Био је ви со ки функ ци о нер у оку па циј ској 
вла ди Ми ла на Не ди ћа, за ду жен за из бе гли це, пре жи ве ле ге но цид у НДХ. 
Још од вре ме на оку па ци је при ку пљао је ар хив ску гра ђу, пу бли ци сти ку, 
пе ри о ди ку и оста лу ли те ра ту ру о ге но ци ду у НДХ. Део тог ма те ри ја ла 
ус пео је да пре не се у Фран цу ску, где је до шао на кра ју ра та, на ста вио је да 
мар љи во при ку пља све че га се мо гао до мо ћи о исто ри ји НДХ и о Ја се нов цу. 
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Та ко је на ста ла мо жда нај о бим ни ја при ват на ар хи ва и ко лек ци ја књи га 
из тог де ла рат не про шло сти Ју го сла ви је. 

Не ки од сту де на та, по себ но ако је би ло исто ри ча ра, или оних ко ји 
су до ла зи ли са кри тич ног под руч ја, по се ћи ва ли су га да пре ли ста ва ју ту 
гра ђу, или да је ко ри сте за сво је сту ди је. Та ко је би ло мо гу ће кон сул то ва ти 
и ком плет пе ри о ди ка Хр ват ски на род, у ко ме је об ја вље на из ја ва Па ве-
ли ће вог ми ни стра Ми ла Бу да ка, о то ме ка ко ће јед на тре ћи на Ср ба би ти 
по у би ја на, дру га по кр ште на у ри мо ка то лич ку ве ро и спо вест, док ће тре ћа 
би ти про те ра на у Ср би ју. Ову из ја ва у ли сту Хр ват ски на род, по ка зао је 
Иван Трип ко вић сту ден ти ма Пре дра гу Са мар џи ћу, са да про фе со ру Бо го-
слов ског фа кул те та у Ли бер тви лу, код Чи ка га, и Бо шку Бо јо ви ћу, као и 
мно ге дру ге пу бли ка ци је и до ку мен та.

Ка да је умро Иван Трип ко вић, ње го ву при ват ну ар хи ву пре у зео је 
изда вач Вла ди мир Ди ми три је вић. Да би та гра ђа би ла де по но ва на у Ар хив 
СА НУ. Де сетину го ди на ка сни је, за о став шти на Иве Трип ко ви ћа ни је би ла 
до ступ на ис тра жи ва чи ма.

Екс пер ти за док тор ске ди сер та ци је Алек сан дра Кор ба из Мин хе на, 
од бра ње не на Уни вер зи те ту Хум болт из Бер ли на, на те му ге но ци да у НДХ, 
ко је је кон ку ри са ла за пре сти жну на гра ду Ау швиц, из ве де на је на тра же ње 
Фон да ци је Ау швиц, из Бри се ла.

Ди сер та ци ја у ко јој Алек сан дар Корб по ред оста лог твр дио ка ко је из-
ја ва Ми ле Бу да ка из ју ла 1941. ми сти фи ко ва на, као део рат не про па ган де 
СПЦ.

Кан ди да ту ра Алек сан дра Кор ба за на гра ду Фон да ци је Ау швиц, ко-
нач но је од би је на на кон кур су. Низ тен ден ци о зних про из вољ но сти и 
гру бих гре ша ка у фак то гра фи ји, ме то до ло шки про ма ша ји, у пр вом ре ду 
основ на те за, ка ко ге но цид у НДХ ни је био по чи њен са пред у ми шља јем, 
не го је по сле ди ца оп ште по зна те бал кан ске бе сти јал но сти, као и да ни је 
по зна то ко је и ка да за пра во за по чео тај кон фликт, би ли су опре де љу ју ћи 
за не га тив ну оце ну ве шта ка и не у спех кан ди да ту ре Алек сан дра Кор ба,150 
с те зом не га ци је ге но цид ног ка рак те ра ма сов ног зло чи на у НДХ, као спон-
та не бал кан ске бе сти јал но сти, без пред у ми шља ја. 

150 B. Bo jo vić, „Ale xan der Korb, Im Schat ten des Wel tkri egs. Mas sen ge walt de Us ta ša 
ge gen Ser ben, Ju den und Ro ma in Kro a tien, 1941–45, DIS SER TA TI ONSSCHRIFT zur 
Er lan gung des aka de mischen Gra des Doc tor phi lo sop hi ae (Dr. phil.)”, Го ди шњак за ис тра
жи ва ње ге но ци да, св. 10 (2018), 169–188.
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Eco le des Ha u tes Etu des en Sci en ces So ci a les – EHESS

Шко ла ви со ких сту ди ја дру штве них на у ка (до слов ни пре вод), Уни-
вер зи тет је дру штве них на у ка, у ши рем сми слу, ко ји об је ди њу је ви со ко-
школ ску на ста ву и на уч но и стра жи вач ку де лат ност из обла сти дру штве-
них и ху ма ни стич ких на у ка. Ма стер (I и II), док то рат и ха би ли та ци ја за 
ру ко во ђе ње на уч ним про јек ти ма су ди пло ме ко је из да је по за вр шет ку 
од го ва ра ју ћих сту ди ја. Са пре ко 200 ка те дри ре дов них про фе со ра и при-
бли жно истим бро јем до це на та, око 3.000 сту де на та, од ко јих сра змер но 
ве ли ки број док то ра на та, са пре ко 200 док то ра та го ди шње, при сту пом на 
др жав ни ис пит (Agréga tion), кон курс за Ми ни стар ство спољ них по сло ва 
(Qu ai d’Or say), као и ENA (Eco le Na ti o na le d’Ad mi ni stra tion), EHESS је са-
став ни део нај у жег кру га елит ног уни вер зи тет ског шко ло ва ња у Фран-
цу ској. Пре ма за ко ну о Уни вер зи те ту (од 1984), на ни воу Colè ge de Fran ce, 
Eco le Nor ma le Su per i e u re (ENS) и Eco le Pra ti que des Ha u tes Etu des (EP HE),151 

из ко је је EHESS на стао,152 као Уни вер зи тет осно ван од стра не Фер на на Бро-
де ла 1975. го ди не, ха би ли то ван за из да ва ње ди пло ме др жав ног док то рата.

Исто ри ја, со ци о ло ги ја, фи ло со фи ја (ана ли тич ка, дру штве на, по ли-
тич ка и етич ка), ар хе о ло ги ја, ста ти сти ка, пра во (са упо ред ним пра вом и 
те о ри јом пра ва), по ли ти ко ло ги ја, де мо гра фи ја, еко но ми ја, ан тро по ло ги ја, 
ет но ло ги ја, де мо гра фи ја, ге о гра фи ја, ур ба ни зам, лин гви сти ка (ком пу та-
ти о нал на),153 књи жев на те о ри ја, умет ност (те о ри ја и прак са), су нај ва жни-
је на уч не ди сци пли не за сту пље не на EHESS, чи ји се ми на ри и ка те дре су 
гру пи са ни у око 35 на уч но и стра жи вач ких ин сти ту та (цен три), пре ма на уч-
ним обла сти ма или ге о граф ским ре ги ја ма ко је об у хва та ју ве ћи део пла не те.154 

151 Осно ва не 1868. од стра не Ер не ста Ре на на и Вик то ра Ду риа са ци љем да се 
на Сор бо ну уве де прак са ис тра жи вач ких се ми на ра по пут оних на не мач ким уни вер-
зи те ти ма.

152 Као са став ни део EP HE и ње не VI сек ци је на Сор бо ни, EHESS на ста је 1947. 
го ди не, пре ла ском на Сор бо ну EL HE, ко ју је Клод Ле ви Штрос осно вао у Њу јор ку 
1942, Bri git te Ma zon, Aux ori gi nes de l’E HESS Le rôle du mécénat américain (1920–1960) 
[Порекло EHESS – Уло га аме рич ког мецената], Pa ris, Cerf, 1988. 

153 Ког ни тив не на у ке под ра зу ме ва ју из у ча ва ње ме ха ни за ма људ ске ми сли (жи-
во тињ ске и ве штач ке ин те ли ген ци је), ком пу та тив ну не у ро ло ги ју, не у ро би о ло ги ју, 
ма те ма ти ку и мо де ли за ци ју ком плек сних си сте ма, у парт нер ству са ENS и Уни вер-
зи те том Па риз Де карт.

154 J. Re vel, N. Wac htel (dir.), Une école po ur les sci en ces so ci a les. De la VIe Sec tion à 
l É́cole des Ha u tes Études en Sci en ces So ci a les [Универзит ет (Шко ла) за дру штве не на-
у ке. Од VI сек ци је до Уни вер зи те та за дру штве не науке], Pa ris, EHESS, 1996, 554 p. 
Avant-pro pos de M. Augé.
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Фер нан Бро дел, Лу си ен Фа бре (осни ва чи EHESS и Ана ла),155 Жак Ле 
Гоф, Ал бер то Те нен ти, Пи ер Но ра, Ан дре Ги ју, Клод Ле ви Штрос (осни вач 
струк ту ра ли зма), Ре мон Арон, Ро лан Барт, Кор не ли ус Ка сто ри а дис, Жак 
Де ри да, Хајн Ви сман, Марк Фе ро, Фран соа Фи ре, Пјер Ви дал-На ке, Жорж 
Гур вич, Ми лан Кун де ра, Цве тан То до ров, Жорж Ба лан дие, Марк Оже, Мар-
сел Го ше, Пјер Бур дје, Ален Ту рен, Ми шел Вје вор ка, Да ни е ла Хе вје-Ле же, 
То ма Пи ке ти, Жан Ти рол, до бит ник Но бе ло ве на гра де за еко но ми ју 2014, 
не ка су од по зна ти јих име на од про фе со ра EHESS.

Ка те дре су ор га ни зо ва не пре ма мо де лу на уч но и стра жи вач ких цен-
та ра и мул ти ди сци пли нар них се ми на ра на ко ји ма се од ви ја ин тер ак тив на 
на ста ва,156 док је EHESS нај ва жни ји парт нер CNRS157 за нај ве ћи део ин сти-
ту та дру штве них на у ка.

155 Ана ли еко ном ске и дру штве не исто ри је, ча со пис осно ван 1929. од стра не 
Лу си ан Фе вра и Марк Бло ка, по кре тач је чу ве не шко ле Ана ла, ко јој се не што ка сни-
је са сво јим кон цеп том „ду гог тра ја ња” у исто ри ји, при дру жу је и Фер нан Бро дел. F. 
Bra u del, „Hi sto i re et Sci en ces so ci a les: la lon gue durée” [Историја и дру штве не на у ке 
– ду го трајање], An na les. Hi sto i re, Sci en ces So ci a les, 13 (1958), 725–753.

156 P. Bo ur di eu, Ho moAca de mi cus, Édi ti ons de Mi nu it, Pa ris 1984; O. Go dec hot, 
„La for ma tion des re la ti ons aca dé mi qu es au sein de l’EHESS” [Настајање ака дем ских 
од но са у окви ру EHESS], Hi sto i re & Me su re (2011), 26/2, 221–260.

157 Јав ни сер вис, за на уч но и стра жи вач ку и тех но ло шку де лат ност, као др жав-
на уста но ва (осно ва на 1939. де кре том пред сед ни ка Ре пу бли ке, Ал бер та Ле бре на), у 
окви ру Ми ни стар ства на у ке, CNRS об је ди њу је 1.260 на уч но и стра жи вач ких је ди ни-
ца, цен та ра, ла бо ра то ри ја и ин сти ту та.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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ПОСТ ДИ ПЛОМ ЦИ

Се ми на ром на сло вље ним „Исто ри ја и дру штво Ју го и сточ не Евро пе”, 
де кре том пред сед ни ка Ре пу бли ке, осно ва на је 2001. го ди не на EHESS пр ва 
Ка те дра за дру штве ну исто ри ју Ју го и сточ не Евро пе, са по себ ним ак цен-
том на ју жно сло вен ском, од но сно ју го сло вен ском, у пр вом ре ду срп ском 
про сто ру, исто ри ји, ци ви ли за ци ји, кул ту ри и ге о стра те ги ји. Ова ко ши рок 
оквир био је нео п хо дан у не до стат ку слич них ака дем ских уста но ва, ка-
те дри и на уч но и стра жи вач ких цен та ра. 

Уни вер зи тет дру штве них на у ка (Eco le des Ha u tes Etu des en Sci en ces 
So ci a les = Ви со ка шко ла дру штве них на у ка), скра ће но EHESS, при па да си-
сте му фран цу ског елит ног уни вер зи тет ског шко ло ва ња, из да је три нај-
ва жни је ди пло ме: ма стер (1 и 2), док то рат и ха би ли та ци ју за ру ко во ђе ње 
на уч ним про јек ти ма, не ка да шњи др жав ни док то рат.

Осно ван од стра не нај у глед ни јег фран цу ског исто ри ча ра Фер на на 
Бро де ла, из два ја њем по чет ком се дам де се тих го ди на зна ме ни те Ше сте сек-
ци је (дру штве них на у ка) EP HE (Eco le Pr ta ti que des Ha u tes Etu des = Шко ла 
ви со ких сту ди ја), елит ног Оде ље ња Сор бо не за пост ди плом ске и ви со ко 
спе ци ја ли зо ва не сту ди је, као уни вер зи тет ска уста но ва по зва на и спрем-
на да на чи ни пре се дан ства ра њем ка те дре за тру сно бал кан ско под руч је. 
По себ но има ју ћи у ви ду фран цу ски уни вер зи тет ски си стем ко ји 1903. 
осни ва пр ву Ка те дру за исто ри ју и ци ви ли за ци ју Ви зан ти је на Сор бо ни, 
иа ко је Сор бо на прак тич но ко лев ка ви зан то ло шких сту ди ја у Евро пи и 
у све ту. Као што је ко лев ка сла ви сти ке, на Ко леж де Фран су 1832. го ди не, 
иа ко је тај пре се дан ка сни је имао про мен љи ву суд би ну. Мно го ка сни је 
осно ва не ка те дре за сла ви сти ку у Фран цу ској, ба ве се го то во ис кљу чи во 
је зи ком и књи жев но шћу, што не под ра зу ме ва ка те дре за на ста ву исто ри-
је, ко ја и ина че не би мо гла би ти ве за на за на ци о нал ну исто ри ју.

По ред то га што има ве ли ки број ка те дри за дру штве не на у ке, EHESS 
об у хва та прак тич но це лу пла не ту по та ко зва ним „Кул тур ним ре ги ја ма”, од 
ко јих Ју го и сточ на Евро па ни је би ла об у хва ће на, осим исто ри је Ви зан ти је, 
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али не и исто ри је са вре ме не Грч ке, ко ја је ка сни је осно ва на пре се да ном 
по себ не ка те дре, без стал ног ти ту ла ра, а фи нан си ра на је на па ри тет ној 
осно ви, од стра не Грч ке и Фран цу ске.

Исто риј ски пре се да ни и кон флик ти, рат на агре си ја НА ТО-а и про-
ме на ре жи ма у Ср би ји, до при не ли су да осни ва ње ове ка те дре у зе мљи на 
ко ју се она у пр вом ре ду од но си ла, про ђе го то во пот пу но не за па же но. Што 
би по све му су де ћи био слу чај и без по ме ну тих зби ва ња, с об зи ром на сво-
је вр сну до след ност у не за ин те ре со ва но сти. Симп то ма тич на и не са свим 
ра зу мљи ва по ја ва, има ју ћи у ви ду осни ва ча Ка те дре, на уч ног са вет ни ка 
јед ног од ин сти ту та СА НУ. Све вре ме тра ја ња ове ка те дре, од пу них де вет, 
укуп но 17 го ди на ра да, пра ти не за ин те ре со ва ност за ње ну ака дем ску де-
лат ност, од стра не зе мље на ко ју се њен рад у пр вом ре ду од но си.

Те шко је би ло оче ки ва ти ве ћи од зив и код по ла зни ка, сту де на та, пост-
ди пло ма ца и слу ша ла ца, уче сни ци ма овог но во на ста лог Се ми на ра, на 
ко ме се при том од ви јао за па же ни ни во уни вер зи тет ског и на уч но и стра-
жи вач ког ра да и на ста ве. Нај ма ње по ла зни ка је на и ме би ло из Ср би је, 
је два не што ви ше из оста лих срп ских сре ди на.

Ни шта нео бич но пре ма то ме што је по тен ци јал ни на след ник ове ка-
те дре из Ко лум би је, на у чио срп ски је зик и док то ри рао на осно ву ко мен-
тор ства EHESS и ФПН из Бе о гра да.

Са жет и го то во ле ти ми чан пре глед пре те жног де ла ових сту де на та 
да је при бли жну сли ку о ра ду Ка те дре за исто ри ју и дру штво Ју го и сточ не 
Евро пе на EHESS, пр вен стве но у пр вој де це ни ји XXI ве ка.

Нај број ни ји по чет ни по ла зни ци би ли су Гр ци, од ко јих су не ки већ 
од 1997. по ха ђа ли ци клус пре да ва ња истог пе да го га, као пре да ва ча на 
EHESS. Ма сис, Те о ло ги тис, Ара ба цис, Тза ми ли и дру ги, би ли су при ље-
жни и ак тив ни уче сни ци Се ми на ра, са да су ве ћи ном уни вер зи тет ски 
на став ни ци или про фе со ри на уни вер зи те ти ма у Грч кој, ка сни је су би ли 
број ни ји Ру му ни, Дан Му ре шан, са да до цент на Уни вер зи те ту у Рем су, 
Ра ду Па ун, са да у CNRS-у, Пе тре Гу ран (на уч ни са вет ник на Ин сти ту ту 
за Ју го и сточ ну Евро пу у Бу ку ре шту, и дру ги, од Ал ба ни је, Хр ват ске, Ма-
ђар ске, Пољ ске, Че шке, Ка на де, Ита ли је, Тур ске, Ру му ни је, Бел ги је, Хо лан-
ди је, Тај ва на, Ал жи ра, Фин ске, Ко лум би је, и још не ких зе ма ља, као и, 
раз у ме се из Фран цу ске, ме ђу ко ји ма и је дан ге не рал Фран цу ске ар ми је.

Био је и ма њи број Ср ба из фран цу ског де ла срп ске ди ја спо ре, с тим 
што су они би ли ви ше у про ла зу, не кад у ве зи с ад ми ни стра тив ним па-
пи ри ма, не кад сти пен ди ја ма, нај ма ње због сту ди ја и ди пло ме. На овај 
или онај на чин, нај мар кант ни је од њих мо гу ће је ма кар и у нај кра ћем 
по ме ну ти.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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Ме ђу пр ви ма, осим по ме ну тих Гр ка и Ру му на, би ла је док то рант ки ња 
Со ланж Бу јан (So lan ge Bu jan), пре то га је ма ги стри ра ла на Уни вер зи те ту 
Па риз Сор бо на 4 код ви зан то ло га Жан-Клод Ше неа. Де те из ме шо ви тог, 
срп ско-фран цу ског бра ка, из не на ди ла се кад је од про фе со ра чу ла пи та ње: 
„Ми сли те ли да се за по сли те са ди пло мом ко ју ов де стек не те?”, ни ма ло 
ла ко пи та ње за мла ду де вој ку, али она је по све му су де ћи има ла до бре раз-
ло ге што се опре де ли ла за ту област исто ри је. Упи са ла је док тор ске студи-
је на те му „Ле то пис По па Ду кља ни на и хро ни ке дал ма тин ских при мор ских 
гра до ва сред њег ве ка” (Les Chro ni qu es des citées dal ma tes (XI e–X VIe s.). 
Ка сни је се ба ви ла те рен ским ис тра жи ва њи ма у дал ма тин ским ар хи ви ма. 
Још ка сни је је об ја ви ла сту ди ју у ви зан то ло шком го ди шња ку Ви зан тиј
ске сту ди је (Etu des Byzan ti nes), из Па ри за, у ко јој је као ре зул тат сво јих 
ис тра жи ва ња твр ди ла да је Хро ни ка По па Ду кља ни на фал си фи кат из XVI 
ве ка.

Ка та ри на Тза ми ли (Cat he ri na Tza mi li), из Ати не је успе шно од бра-
ни ла док тор ску ди сер та ци ју (14. ма ја 2004), по ла зник Се ми на ра исто ри ја 
и дру штво Ју го и сточ не Евро пе на EHESS од 2001, „Грч ка штам па о Ју го сла-
ви ји за вре ме дик та ту ре пу ков ни ка у Грч кој” (La pres se grec que des année 
so i xan te-di x  et les pays bal ka ni qu es), ка сни је је би ла шеф оде ље ња за Ју го-
и сточ ну Евро пу у Ми ни стар ству спољ них по сло ва Грч ке.

Постдипломци

Се ми нар проф. Бо шка Бо јо ви ћа, EHESS, 2014.
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Хри сти на Пу сен (Chri sti ne Po us sin), Ка на ђан ка из Мон тре а ла, упи-
са ла је ма стер из обла сти исто ри је Ју го сла ви је, има ла је осред њи ни во зна-
ња и оп ште кул ту ре из исто ри је, ка сни је је пре шла на ан тро по ло ги ју и 
вра ти ла се у Ка на ду.

Да ни јел Вра чар из Но вог Са да, фран ко фон бу ду ћи да је од ра стао и 
ма ту ри рао у Фран цу ској, успе шно је од бра нио ма стер 2 (3. сеп тем бра 2007) 
из, у пр вом ре ду срп ске исто ри је сред њег ве ка „Ти ту ле и вла дар ске функ-
ци је у Ју го и сточ ној Евро пи сред њег ве ка” (Ti tres et fon cti ons du po u vo ir 
so u ve rain dans le Sud-Est eu ropéen  à la fin du Moyen-Age).

Дра га на Ла ко вић је до шла из Тив та, као ди пло ми ра ни прав ник са 
Уни вер зи те та у Под го ри ци, вр ло успе шно је од бра ни ла ма стер на те му 
„ТПИ и су ђе ње за рат не зло чи не на про сто ру бив ше Ју го сла ви је” (L’héri ta ge 
ju ri di que de l’ex-You go sla vie et les pro ces sus d’intégra ti ons eu ro-atlan ti qu es). 
Ви со ка оце на ко ју је до би ла 20. ју на 2007 (17/20), као то што у свом ра ду 
ни је да ла пре ла зну оце ну ТПИ, твр де ћи у свом за кључ ку да ни је по сти гао 
пр во бит ни, прет по ста вље ни или под ра зу ме ва ни циљ – да до при не се по-
ми ре њу су ко бље них на ро да то ком гра ђан ских ра то ва у рас пар ча ној зе мљи, 
да ла је по вод Пе да го шкој ко ми си ји EHESS да по ша ље њен рад и оце ну 
мен то ра на екс пер ти зу код два во де ћа прав ни ка и струч ња ка за ТПИ у 
Фран цу ској. Екс перт ска еки па је по вољ но оце ни ла рад кан ди дат ки ње и 
по твр ди ла оце ну ње ног мен то ра.

Као део сту дент ских оба ве за пред ви ђе них на став ним про гра мом, 
уче ство ва ла је на јед ном од ве ћих ме ђу на род них на уч них ску по ва по све-
ће них ТПИ. Под но се ћи из ве штај са тог на уч ног ску па, ци ти ра ла је Јо си па 
Кру ли ћа, про фе со ра Уни вер зи те та Па риз 7, прав ни ка и исто ри ча ра, ко ји је 
ина че био са вет ник Ко ми си је Ба дин тер,158 ко ја је 1991. пот пи са ла смрт ну 
пре су ду Ју го сла ви ји. 

Из ла га ње о ле ги ти ми те ту ТПИ,159 про фе сор Јо сип Кру лић је, пре ма 
из ве шта ју Дра га не Ла ко вић, за кљу чио ре чи ма: „Зе мља ко ја је ор га ни зо ва-
ла су ђе ње кар ди на лу Сте пин цу, од ко јег је су ђе ње Дра жи Ми ха и ло ви ћу 

158 A. Pel let, „L’ac ti vité de la Com mis sion d’ar bi tra ge de la Conféren ce eu ropéen ne pour 
la pa ix en You go sla vie – 1993 – Suc ces sion d’États et équ ité” [Ак тивност Ар би тра жне 
ко ми си је Европ ске ко ми си је за мир у Ју го сла ви ји 1993. Др жав на сук це си ја и непри-
страсност], An nu a i re français de dro it in ter na ti o nal XXXVII (1993), CNRS, Pa ris, 329–348.

159 J. Kru lić, „Les procès Mi ha i lo vić et Ste pi nac de 1946 au re gard des crit ères du 
procès équ i ta ble” [Суђења Ми хаи ло ви ћу и Сте пин цу 1946. пре ма ме ри ли ма не при-
стра сног судства], Pe i nes de gu er re. La ju sti ce péna le in ter na ti o na le et l’exYou go sla vie, 
Isa bel le Del pla, Ma ga li Bes so ne (eds.), EHESS, Pa ris 2010.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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би ло ку ди ка мо ве ћа суд ска фар са, и ко ја још увек ни је из вр ши ла ре ви зи ју 
тог су ђе ња, не за слу жу је ни шта бо ље од ТПИ”.

Ка да се вра ти ла у Цр ну Го ру, по звао ју је убр зо ми ни стар спољ них 
по сло ва Ми лан Ро ћен и уско ро је по ста ла ре фе рент у прав ној слу жби Ми-
ни стар ства, у ко јој је та да би ла је ди на за по сле на, ка сни је је би ла пред став-
ник Цр не Го ре у Бри се лу, при се ди шту НА ТО-а. 

Ме ли сан да Же нат (Méli san de Ge nat), Фран цу ски ња из Стра збу ра, 
би ла је јед на од нај бо љих сту дент ки ња ко ја је упор ним ра дом и на нај бо љи 
на чин од бра ни ла ма стер 2009. на те му: „Le siè ge de Sa ra je vo et les in tel lec-
tu els français” [Француска и ње ни ин те лек ту ал ци пре ма оп са ди Сарајева], 
при ку пи ла је зна чај ну и обим ну гра ђу, би ло би ко ри сно об ја ви ти тај рад. 
Ишла је ле ти да до бро вољ но ра ди као на став ни ца у Не па лу. На ста вља 
по сти плом ске сту ди је на Ин сти тут Ка сид у у Ама ну (Јор дан), по том и 
док тор ске сту ди је из исто ри је на Уни вер зи те ту Стан форд (Ка ли фор ни ја).

Ка сиа Алек сић би ла је та ко ђе из ме шо ви тог бра ка, оца спе ци ја ли сте 
за над ре а ли зам, ко ји је ра дио у Му зе ју над ре а ли зма у Па ри зу, и мај ке са 
Фи ли пи на. Упи са ла је ма стер из ан тро по ло ги је. На јед ном од се ми нар ских 
ис пи та иза бра ла је те му „Ко сов ски мит и Ко со во”. Из ње ног из ла га ња мо-
гло се схва ти ти да је ко ри сти ла Ви дов дан и ча сни крст, иа ко про фе со ру 
ни је би ло по зна то да је та књи га бив шег го ло о то ча ни на Ми о дра га По по-
ви ћа, пре ве де на на фран цу ски. На пи та ње да ли је Хе ро дот исто риј ска 
лич ност или не, као ан тро по лог ни је мо гла да од го во ри, на пи та ње да ли 
су Или ја да и Оди се ја исто риј ски по твр ђе ни до га ђа ји, не што бо ље се сна-
шла, пи та ње „Шта је у ко сов ском ми ту ми сти фи ка ци ја, Ко сов ска бит ка 
или за вет на иде ја?”, би ло је ипак те шко за Фран цу ски њу срп ског по ре кла, 
ко ја та да и ни је зна ла срп ски. До би ла је со лид ну оце ну јер је уло жи ла за-
ви дан труд и ин те ре со ва ње за те му на ко ју је фран цу ско шко ло ва ње ни је 
при пре ми ло.

На ста вља док тор ске сту ди је на те му: Le ter rain com me scène: mo u ve
ments de fem mes ou vriè res et paysan nes à Ja va (Те рен као сце на – по крет рад-
нич ких и се љач ких же на на Ја ви).

Ка сиа је би ла ау тор сцен ског де ла Du même sang (Исте кр ви), ко је је 
при ка за но (19–21. но вем бар 2009), у јед ном по зо ри шту у Ла тин ском квар-
ту (Théâtre de l’In tran qu il le – Espa ce Qu ar ti er La tin), на ле вој оба ли Се не. 
При ли ком че сти та ња на пре ми је ри, ко ја се за вр ши ла ова ци ја ма, ле па и 
та лен то ва на Ка сиа би ла је у су за ма, не ра до сним, схва ти ла је упра во тада 
да се њен успех по ду да ра са јед но стра ном ин тер пре та ци јом ње ног де ла. 
Њен сце на рио се од но си на три жен ска ли ка, три ге не ра ци је јед не фа ми-

Постдипломци
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ли је, ко је се за ти чу у не кој вр сти кон фи на ци је, у бе о град ском ста ну у вре ме 
агре си је НА ТО-а. Од нос из ме ђу нај мла ђе, ко ја до ла зи у по се ту фа ми ли ји 
из ди ја спо ре, и оста лих, ин тер пре ти ран је на ин стру мен та ли зо ван на чин. 
Му шки ли ко ви не зва ни упа да ју у тај за тво ре ни жен ски по ро дич ни круг, 
обо је ни на гла ше ним ма чо-бал кан ским сте ре о ти пи ма. По чет ни успех пре-
тво рен је у иде о ло шки сте ре о тип – на чин на ко ји се јав на про мо ци ја усло-
вља ва јед но ум ним обра сцем. Оно што је Ме ли сан да Же на до ку мен то ва но 
пре зен то ва ла у ма њој ме ри при ка за но је на по зо ри шној сце ни.

Пи хва Лан (Pe ih wa Lan), Ки не ски ња са Тај ва на упи са ла је ма стер из 
ан тро по ло ги је, „Les Chi no is en Ser bie (1995–2005)”, на те му Ки не зи у Срби-
ји (1995–2005). Та ко се, по ред оста лог, ис по ста вља да је пр ва бу ди стич ка 
(Кал мич ка) па го да са гра ђе на у Бе о гра ду, пре го то во сто го ди на (1928), го-
то во нај ста ри ја у Евро пи по сле Санкт Пе тер бур га (1909–1915).

Дан Ио ан Му ре шан, ме ди е ви ста из Ру му ни је, био је по ла зник на 
EHESS, уче сник Се ми на ра исто ри је и дру штва Ју го и сточ не Евро пе, ка сни-
је док то рант и док тор на у ка, са да до цент на Уни вер зи те ту у Рам су.160

Та ња Те ми нен из Фин ске, би ла је по ла зник ре че ног Се ми на ра на 
EHESS, као пост ди пло мац по ли тич ких на у ка, ка сни је на Фа кул те ту поли-
тич ких на у ка, у Па ри зу.

Ду шан Да мја но вић, ар хи тек та, од бра нио је ма стер на Académie des 
Be a ux Arts у Па ри зу, са те мом: „Pro jet d’ha bi tat sur un si te d’ex cep ti on au 
bord de la Sa ve” (Про јект на се ља на је дин стве ном про сто ру на оба ли Са ве, 
11. де цем бра 2003), пред сед ник Ко ми си је проф. Бо јо вић.

Со ти нел, ак тив ни ге не рал фран цу ске вој ске, ра ни је вој ни ата ше у 
Со фи ји и Мо скви, био је је дан од ви ше го ди на упи са них слу ша ла ца. Сти гло 
је пи смо са ње го вим зах те вом на упис. По ма ло за те чен по зи вом на „ра порт”, 
ина че уо би ча је на про це ду ра на EHESS, ок то бра 2001, из ло жио је мо ти ва-
ци ју за сво ју кан ди да ту ру за уче сни ка Се ми на ра. Као са ве стан и уре дан 
слу ша лац то ком три и по го ди не на Се ми на ру (2001–2004), рет ко је ин тер-
ве ни сао, иа ко је пом но пра тио из ла га ња и ди ску си је. Ка да је про фе сор го во-

160 Mu reşan , D. I. & Năsturel, P. Ş. (2007). Denys II de Con stan ti no ple (1546–1556) 
et les débuts de la po li ti que eu ropéen ne du Pa tri ar cat oe cuméni que [Дионисије II па три-
јарх Ца ри град ски (1546–1556) и по че ци европ ске по ли ти ке Ва се љен ске патријар ши је], 
in D. I. Mu reşan , P. Odo ri co, & F. Oli vié (Eds.), Le Pa tri ar cat œcuméni que de Con stan ti no ple 
aux XI Ve–X VIe siè cles: rup tu re et con ti nu ité, Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal de Ro me, 5–7 
décem bre 2005 (pp. 319–367). Pa ris: Cen tre d’étu des byzan ti nes, neo-helléni ques et Sud-Est 
eu ropéen nes / EHESS.
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рио о су ђе њу и кра ју Дра же Ми ха и ло ви ћа, уз ко мен тар да је сти ца јем исто-
риј ских окол но сти из гле да та ко мо ра ло би ти, на гло је пре ки нуо из ла га ње: 
„Иа ко је мо ра ло, ни је се сме ло до го ди ти на тај на чин”. Дру гом при ли ком 
је док то рант Зо ран Пи ро ћа нац, већ при кра ју Се ми на ра, хва лио фран цу-
ског офи ци ра ко ји је пре дао пла но ве за бом бар до ва ње ци ље ва у Ср би ји 
и Цр ној Го ри 1999, ге не рал је у по ла ску, про ла зе ћи по ред док то ран та и 
про фе со ра, по лу гла сно до ба цио: „То ни је оно што ми сли те”. Ис каз пу ков-
ни ка Вој ске Ср би је ко ји је у се ди шту НА ТО-а у Бри се лу при мио те пла но-
ве, ука зу је на мо гу ће зна че ње ге не ра ло ве при мед бе. По сле три го ди не саве-
сног и ре дов ног по ха ђа ња Се ми на ра, од ла зи на но ву ду жност ка ко на во ди 
у пи сму за хвал но сти (17. но вем бар 2004), у ко ме сто ји та ко ђе: „Код Вас сам 
на у чио што не бих на дру гом ме сту. За на шу Ср би ју у на шој Евро пи!”

Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац је био је дан од рет ких пост ди пло ма ца 
и док то рант на EHESS из Ср би је. Углед ни но ви нар и ве ли ки ре пор тер, пи-
сац мно гих књи га из обла сти ге о стра те ги је, по ли гло та (фран ко фон, хи спа-
но фон, ан гло фон) ко ји је ви део све та, бо ра вио у Ла тин ској Аме ри ци у 
вре ме исто риј ских зби ва ња, као и на ра ти шти ма на сил но раз дру же не Југо-
сла ви је, на ко ји ма је био и ва жан све док.

Као опо зи ци о нар ре жи му Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, от пу штен је из 
јав ног сер ви са РТС-а, по ста је сло бод ни но ви нар, упи су је пост ди плом ске 
сту ди је на EHESS, 15. но вем бра 2001, по сле по ла га ња ма стер 1 и 2 (Une 
tec hni que de pri se de po u vo ir dans un par ti uni que: le cas de la Ser bie), упи су је 
док тор ске сту ди је, за по шља ва се као на уч ни са рад ник Ин сти ту та за по-
ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, да би уз нај бо љи успех од бра нио док тор ску 
ди сер та ци ју на EHESS и по стао је дан од пр вих док то ра на у ка у тој елит ној 
уста но ви из Ср би је.

Тех но ло ги ја за до би ја ња вла сти и пр ви пе ри од ре жи ма Сло бо да на Ми-
ло ше ви ћа, био је те ма ње го ве док тор ске ди сер та ци је (Les éli tes et le po u vo ir 
dans les régi mes com mu ni stes et post-com mu ni stes: le cas de l’ex-You go sla vie), 
у ко јој је пре зен ти рао из вор ну гра ђу и ин фор ма ци је ко је до та да ни су би ле 
по зна те. Пи сао је ла ко и бр зо, иа ко му фран цу ска пи сме ност ни је би ла 
нај ве ћа пред ност. Ан дре Ги ју је с нај ве ћим стр пље њем и при ље жно шћу 
испра вљао ње го ва по гла вља пи са на као срп ским је зи ком с фран цу ским 
ре чи ма, али ви ше срп ским не го фран цу ским ре че ни ца ма. Ка да је обим 
ру ко пи са пре шао хи ља ду стра ни ца, мо ра ло је до ћи до „хи рур шких за хва-
та” на зах тев мен то ра, у ци љу сма ње ња оби ма на по ла. 

Од бра на док тор ске ди сер та ци је де ша ва се пред ко ми си јом углед них 
на уч ни ка и про фе со ра, Ан дре Ги јуа, Ива Ла ко ста, Пре дра га Си ми ћа као 
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пред сед ни ка ко ми си је и Бо шка Бо јо ви ћа као мен то ра. Као про фе сор на 
Ко леж де Франс, по ли ти ко лог Пјер Ро зен ва лон, иа ко пред ви ђен као члан 
ко ми си је, мо рао је да из о ста не из оправ да них раз ло га. Вр ло по вољ но оце-
ње на, док тор ска ди сер та ци ја је уско ро би ла об ја вље на код углед ног Па-
ри ског из да ва ча Л’Ар ма тан, што је ина че рет кост кад је реч о док тор ским 
ди сер та ци ја ма.161 

Ма ри ја ван Ефен те бр (Ma rie van Ef fen te bre), Фран цу ски ња хо ланд-
ског по ре кла, би ла је пост ди пло мац са те мом: „La création de la You go sla vie 
se lon les pro jets cro a te et ser be” (Ства ра ње Ју го сла ви је пре ма про јек ти ма 
хр ват ском и срп ском). По том на Оде ље њу за ан тро по ло ги ју са те мом: „Pra-
 ti qu es or di na i res, espa ce pu blic et su bjec ti vités po li ti qu es à Bel gra de, Ser bie” (Сва-
ко дне ви ца, јав ни про стор и по ли тич ки су бјек ти ви тет у Бе о гра ду, Ср би ја).162

Жив ко Па нев, све ште ник, прав ник, ка но ни ста и пре да вач на Ин-
сти ту ту Све тог Сер ги ја Ра до ње шког у Па ри зу и но ви нар, из Ма ке до ни је, 
док то ри рао је на те му: „La récep tion du Dro it ro ma no-byzan tin et le Syntag ma 
dans l’e spa ce sud-sla ve (XI Ve–X VI Ie s.)” (Ре цеп ци ја рим ско-ви зан тиј ског пра ва 
и Вла ста ре ва Син таг ма на ју жно сло вен ском про сто ру од XIV до XVII ве ка).163

Ба тист Ле дан (Bap ti ste Le dan),164 „La po li ti que d’ho mogénéisa tion et hni que 
en Cro a tie à l’égard de la mi no rité ser be de pu is 1995” (По ли ти ка ет нич ке 

161 Z. Pe tro vić Pi ro ća nac, La Ser bie et l’a scen sion de Slo bo dan Mi lo še vić: ana to mie 
d’u ne au tode gra da tion [Србија и успон Сло бо да на Ми ло ше ви ћа: ана то ми ја суноврата], 
L’Har mat tan, Pa ris 2011.

162 Ma rie van Ef fen te bre, „In tro duc tion”, avec C. Blon del et G. Ja vo u rez, numéro 
thé ma ti que „Ha bi ter l’e spa ce post-you go sla ve” [Живети на пост ју го сло вен ском про сто-
ру], Re vue d’E tu des Com pa ra ti ves EstOu est, vol. 46, №4, 2015; „Pri li ka da se ’(is)pe če 
za nat’” (trad. Ur su la Bur ger Oesch), in Te ma. Ča so pis za knji gu, 9, № 5–6, 2012; „L’or di na i re 
com me objet. Métho de qu a li ta ti ve et in ter di sci pli na rité” [Свакодневица као објек ти ви-
тет. Кван ти та тив ни и ин тер ди сци пли нар ни метод], in La plu ri di sci pli na rité en pra ti que 
dans les sci en ces hu ma i nes et so ci a les, so us la di rec tion de T. San du, P. Re naud, J. Maár et 
J. Nyikos, Pa ris, L’Har mat tan, 2012; „Expéri en ces de la ci toyen neté, de la bi-na ti o na lité et 
de l’ap par te nan ce à Pa ris. Por tra it du mod èle en ar chi tec te” [Искус тво др жа вљан ства, 
дво стру ког др жа вљан ства и при пад но сти у Па ри зу. Пор трет мо де ла у архит ек тури], 
Ou estEs t: dyna mi qu es cen trepériphérie en tre les de ux mo i tiés du con ti nent. Des re gards 
in ter di sci pli na i res, so us la di rec tion de P. Re naud, J. Maár et T. San du, Pa ris, L’Har mat tan, 
2011.

163 J. Pa nev, „La réception du Syntag ma de Mat thi eu Blastarès en Ser bie” [Рецепција 
Син таг ме Ма ти је Вла ста ра у Србији], Études bal ka ni qu es, 10 (2003). http:// jo ur nals.
ope ne di tion.org /etu des bal ka ni qu es/309

164 Ди пло ми рао на INAL CO срп ско-хр ват ско-бо сан ски. Ди рек тор при прем ног 
кон кур са за Eco le des Sci en ces Po li ti qu es (Фа кул тет по ли тич ких на у ка), Па риз. Име-
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хо мо ге ни за ци је у Хр ват ској по сле 1995), као сту дент по ли тич ких на у ка, овај 
Фран цуз, од бра нио је ма стер 2 о за ко но дав ству Хр ват ске по сле Олу је, 
ака дем ски и на уч ни рад ко ји по ка зу је дис кри ми на тор ско за ко но дав ство 
на мен ски спро ве де но про тив срп ске ма њи не, ме ђу на род ним га ран ци ја ма 
по твр ђе них људ ских и имо вин ских пра ва, прав не не си гур но сти и се лек-
тив ног пра ва, ко је ула ском у ЕУ по ста је ле ги тим ни део по рет ка ЕУ. Ни-
јед на од уста но ва или не ко ли ци не по је ди на ца у Ср би ји и ме ђу Ср би ма, 
за ко је се мо гло оче ки ва ти па жња за овај рад, ни је да ла знак ни нај ма њег 
ин те ре со ва ња.

Игор Чу ка рин, Ка на ђа нин ко ји је упи сао ма стер из исто ри је ту ри зма 
у сред њој и ју го и сточ ној Евро пи. По себ но је ис тра жи вао че хо сло вач ке и 
фран цу ске ту ри стич ке бе де ке ре ко ји су се од но си ли на Ју го сла ви ју. Та ко ђе, 
ис тра жи вао је у На ци о нал ном ар хи ву и у Ар хи ву Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва Фран цу ске. Јед но вре ме је био и спољ ни са рад ник на ме ђу др жав-
ном про јек ту „Ју го сло вен ска ака дем ска ели та на сту ди ја ма у Фран цу ској”. 
Део при ку пље ног ар хив ског ма те ри ја ла де по но ван је као до ку мен тар на 
гра ђа за по ме ну ти на уч но и стра жи вач ки про је кат.

Аи да Ка рант за (Ai da Ka rant za), грч ка Ал бан ка, по ре клом ал бан ска 
Гр ки ња, би ла је упи са на на ма стер са те мом „Les rap ports en tre la poésie 
ac ri ti que et les chants po pu la i res al ba na is” (Од нос из ме ђу акри тич ке по е зи је 
и на род не по е зи је Ал ба на ца).165 У ње ном ма ги стар ском ра ду пи са ла је о тој 
еп ској по е зи ји код му сли ма на у Бо сан ској кра ји ни. Ка ко ни је би ла у ста њу 
да до ку мен ту је или на би ло ко ји дру ги на чин по твр ди ту про из вољ ност, 
мо ра ла је да је из о ста ви да би мо гла да по ло жи ма стер (3. ок то бра 2001).

Ма ци еј Фал ски је био док то рант,166 По љак из Кра ко ва, ко ји се ба вио 
на уч но и стра жи вач ким ра дом на те му хр ват ског на ци о на ли зма. У на ме ри 

но ван је за тех нич ког са вет ни ка ми ни стра (ca bi net du mi ni stre au près du mi ni stre d’Etat, 
mi ni stre des af fa i res étran gères La u rent Wa u qu i ez et son Con se il ler tec hni que) у Ми ни-
стар ству спољ них по сло ва, за европ ске по сло ве, B. Bo ut hi er, „Les ou vri ers de la po li-
ti que” [Политички радници], Les Ma squ es de la plu me [Маске од пера], Re vue Char les 2 
(2014), 46–47.

165 Ai da Ka rant za, „Les rap ports en tre la poésie akri ti que grec que et les chants po-
pu la i res al ba na is” [Односи из ме ђу акрит ске грч ке по е зи је и ал бан ских на род них 
песама], in Bul le tin d’in for ma tion et de co or di na tion, As so ci a tion in ter na ti o na le des étu des 
byzan ti nes, XXI (2000–2001), 105.

166 Ди пло ми рао је 2001, на Уни вер зи те ту у Вар ша ви, где је док то ри рао 2005. с 
те мом „Об ли ко ва ње на ци о нак ног про сто ра. Пи та ње иден ти те та у књи жев ним тек-
сто ви ма хр ват ске мо дер не”. Od 2009. го ди не за по слен је на Ин сти ту ту за за пад ну и 
ју жну сла ви сти ку [IZJS] Уни вер зи те та у Вар ша ви где је у зва њу до цен та. Бо ра вио је 
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да об ја ви на уч ни рад и у Ср би ји, пи тао је за кон такт са не ким пре во ди о цем, 
бу ду ћи да је мо гао да пи ше на хр ват ском. На од го вор да: „Ако је по тре бан 
пре вод са срп ског на хр ват ски, до даљ њег ни је ни ка да био по тре бан пре-
вод са хр ват ског на срп ски”, Фал ски је од го во рио да је знао да су Ср би 
нор мал ни ји на род од Хр ва та. Мо жда је то би ла ње го ва про фе си о нал на 
де фор ма ци ја, с об зи ром на то да је био спе ци ја ли зо ван упра во за хр ват ски 
на ци о на ли зам.

Љи ља на Бла го је вић Чу бри ло, прав ни ца из Па ри за, би ла је јед на од 
нај бо љих и нај са ве сни јих сту дент ки ња. Ре дов но је по се ћи ва ла Се ми нар 
и уред но пре да ва ла сво је ра до ве. У ро ку је по ло жи ла ма стер 1 и 2, успе шно 
од бра ни ла свој на уч ни ме мо ар на те му „Tran si tion et pro ces sus d’intégra ti ons 
dans les pays de Sud-Est de l’E u ro pe sur fond de con tra dic ti ons régi o na les” (Тран-
зи ци ја и про цес ин те гра ци је зе ма ља Ју го и сточ не Евро пе у вре ме ло кал них 
кон тра дик ци ја). Овај зах тев ни рад је под ра зу ме вао оп се жна и ком па ра-
тив на ис тра жи ва ња о ју го сло вен ској и срп ској рад нич кој по пу ла ци ји у 
Фран цу ској, као и у ма њој ме ри у За пад ној Евро пи, где је она у вре ме Хлад-
ног ра та би ла пр ва по број но сти по сле тур ске ими гра ци је. Оп се жна уто-
ли ко пре што ју го сло вен ска и срп ска ди пло мат ска пред став ни штва ни су 
мно го во ди ла ра чу на о по пи си ма рад не сна ге ко ју је Ју го сла ви ја из о бил но 
из во зи ла и чи је су упла те у де ви за ма би ле јед на од нај ве ћих став ки др жав-
ног бу џе та. Је дан ита ли јан ски ан тро по лог је про це њи вао не ко ли ко го ди на 
ра ни је, срп ску по пу ла ци ју у Па ри ској ре ги ји на око 100.000, ци фра ни је 
мо гла би ти по твр ђе на, иа ко се сма тра да срп ска ди ја спо ра у Фран цу ској 
пре ва зи ла зи сво јим бро јем све у куп ну пра во слав ну ди ја спо ру. Љи ља на Бла-
го је вић је до би ла за свој ма стер 2 ви со ку оце ну. На ста ви ла је да по вре ме но 
по се ћу је Се ми нар исто ри ја и дру штво Ју го и сточ не Евро пе на EHESS.

Ан дреј Фло рин Со ра, Ру мун, био је док то рант на те му „Ло кал на ад-
ми ни стра ци ја у Ру мун ским зе мља ма у XIX ве ку”.167 Иа ко је као док то рант 
имао ма ње оба ве зе, ре дов но је до ла зио на Се ми нар и ак тив но уче ство вао 
у ње го вом ра ду.

Да ни је ла Бран ко вић из Па ри за, упи са ла је док тор ску ди сер та ци ју 
из обла сти со ци о лин гви сти ке, на те му „Је зик и иден ти тет на про сто ру 
бив ше Ју го сла ви је”. Прет ход но је ди пло ми ра ла и ма ги стри ра ла на Уни-
вер зи те ту Па риз III.

на не ко ли ко сти пен ди ја на уни вер зи те ти ма: 2011. у Са ра је ву, 2004. Eco le des ha u tes 
étu des en sci en ces so ci a les, Pa riz, а 2000. на Све у чи ли шту у За гре бу.

167 Док то ри рао је 2009. на ди сер та ци ји: „Ser vir l’état ro u main: le corps préfec to ral 
(1866–1940)” (Ру мун ска др жав на слу жба – пре фек тор ски кор пус 1866–1940).
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San dra Gi sle skog-Schott168 – јед на од нај та лен то ва ни јих сту дент ки ња 
док тор ских сту ди ја оста је по свој при ли ци Сан дра Шот Ги сле ског, Фран-
цу ски ња из Стра збу ра, ко ја је ма ги стри ра ла у Ка на ди. По ли гло та и све-
стра на, вла да ју ћи под јед на ко фран цу ским и не мач ким је зи ком, као и 
оста ли ста нов ни ци Стра збур га и Ал за са, ан гло фон и хе бре јо фон, ка сни је 
сти че и зна ње срп ског, Сан дра је за вр ши ла сту ди је фи зи ке, уз спе ци ја ли-
за ци ју ну кле ар не фи зи ке, при том је ма ги стри ра ла исто ри ју. Као ну кле-
ар ни фи зи чар па тен ти ра ла је уре ђај за атом ске елек тра не. Као и ко пи рајт 
за на ста ву треј дин га, по ро дич не де лат но сти ко ју је на сле ди ла од ро ди те ља, 
ина че про те ста на та је вреј ског по ре кла из Ал за са.

На ма стер сту ди ја ма у Мон тре а лу по ха ђа пре да ва ња бу гар ског фи-
ло со фа и про фе со ра, и та да се за ин те ре со ва ла за до та да не по зна ти хри шћан-
ски по глед на свет, за њу као Фран цу ски њу про те стант ске ве ре и кул ту ре, 
што зна чи при пад ни цу ма њин ске, ко ли ко и уне ко ли ко елит не фран цу ске 
по пу ла ци је, ово от кри ће тре ће ди мен зи је хри шћан ства пред ста вља не 
ма ли иза зов. Пи та ју ћи бу гар ског про фе со ра и фи ло со фа, где би у Фран-
цу ској мо гла да про ши ри сво је фран цу ско и про те стант ско кул тур но и 
кон цеп ту ал но обра зо ва ње, ми мо уста ље них ша бло на, до би ја од го вор да 
би то је ди но на Сор бо ни мо жда мо гао би ти EHESS. На том уни вер зи те ту 
је нај пре при ма не ки про фе сор ко ји на ње на пи та ња од го во ри ка ко ни шта 
не раз у ме од ње них пи та ња. По том јој Про фе сор Хајнц Ви сман од го ва ра 
да би то за шта се ин те ре су је је ди но мо гла на ћи код про фе со ра Бо јо ви ћа. 

На кон сул та ци ју у ње гов ка би нет до ла зи са Апо фа тич ком те о ло ги јом 
Псе у доДи о ни си ја Ае ро па ги та Вла ди ми ра Ло ског, на шта јој он ка же да би 
за по че так бо ље би ло да чи та Ге ор ги ја Фло ров ског, про фе со ра на Хар вар ду, 
ње го ву књи гу Пу те ви ру ско га Бо го сло вља.

Уско ро упи су је док тор ске сту ди је, на про јек ту: „Про ши ре ње Европ-
ске уни је на зе мље Ју го и сточ не Евро пе” (La géopo li ti que de l’e spa ce bal ka-
ni que en per spec ti ve avec le méca ni sme d’o u ver tu re et de fer me tu re de l’U nion 
eu ropéen ne). Уче ству је на Се ми на ру ње ног мен то ра и са ра ђу је на ње го вим 
про јек ти ма. Да је до при нос за при каз о не пре ва зи ђе ној сту ди ји Под скал-
ског Бу гар ска и срп ска те о ло ги ја у сред њем ве ку, аси сти ра у екс пер ти зи док-
то ра та Алек сан дра Кор ба на те му Ге но ци да у НДХ, од бра ње ног на Уни вер-
зи те ту Хум болт у Бер ли ну, ко ју је на ру чи ла Фон да ци ја Ау швиц, на чи јем 
је кон кур су за пре сти жну на гра ду ове фон да ци је би ла при ја вље на ова 
док тор ска ди сер та ци ја.

Уда је се за Шве ђа ни на Кар ла Ги сле ског, ко ји је ди пло ми рао на Те о ло-
шком фа кул те ту у Ге те бор гу, као и на Ди пло мат ској ака де ми ји у Бе чу.

168 Aca de mic Di rec tor, In ter na ti o nal School of Pro to col and Di plo macy, Brus sels.
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Уз мо ти ва ци ју да не мо же да се ба ви на уч ним ис тра жи ва њем де ла 
Евро пе чи ју ве ро и спо вест и је зик не по зна је, до би ја сти пен ди ју од пред-
у сре тљи ве фир ме Бан ком, за хва љу ју ћи раз у ме ва њу ње ног вла сни ка и 
ди рек то ра, те та ко до спе ва у Бе о град.

Би ло је то пр ве по ло ви не 2003. го ди не, у вре ме атен та та ко ји је ко штао 
жи во та пред сед ни ка Вла де Зо ра на Ђин ђи ћа. По сле не ко ли ко ме се ци, за 
вре ме ка да упо зна је мно ге ис так ну те лич но сти у Ср би ји, окол ним обла-
сти ма и зе мља ма, на Ко со ву, у Ал ба ни ји, Цр ној Го ри, као пред сед ни ка 
Ко со ва Се и ди куа, Фло ре Бро ви не, ар хи е пи ско па Ал бан ске пра во слав не 
цр кве Ана ста си ја, као и ис так ну те ар хи је ре је СПЦ, пи ше сво ме мен то ру 
на EHESS ка ко су она и њен су пруг Кар ло по сле ис црп них раз го во ра и 
обо стра ног раз ми шља ња за кљу чи ли ка ко про те стан ти зам не ма пер спек-
ти ве и ка ко су од лу чи ли да пре ђу у пра во слав ну ве ру.

На кр ште њу брач ног па ра у ма на сти ру Ђур ђе ви сту по ви, чи но деј ство-
вао је вла ди ка Јо а ни ки ја, док је кум био про фе сор Ар хи тек тон ског фа кул-
те та, ар хи тек та Љу би ша Фо лић. Сан дра и Кар ло та ко по ста ју Ми ли ца и 
Ла зар. У то вре ме се брач ни пар дру жио нај ви ше са про фе сор ком драм ских 
умет но сти Гор да ном Шу вак и ње ним му жем Сло бо да ном Пу ри ћем, од 
ко јих ни јед но не по хо де цр кву ни ти су део ли тур гиј ске за јед ни це, што 
ука зу је на то да ни је у пи та њу не по сред ни ути цај, не го ис хо ди ште ду жег 
ду хов ног и ког ни тив ног са гле да ва ња.

Ра ду Га бри ел Па ун, из Бу ку ре шта, са да ис тра жи вач са рад ник у CNRS,169 
Па риз, од бра нио је док тор ску ди сер та ци ју: „Po u vo irs, of fi ces et pa tro nats 
dans la prin ci pa uté de Mol da vie au XVI Ie siè cle. L’a ri stoc ra tie ro u ma i ne et la 
pénétra tion gréco-lévan ti ne” (Вла сти, слу жбе и по кро ви тељ ство у Мол да-
ви ји у XVII ве ку. Ру мун ска ари сто кра ти ја и грч ко-ле ван тиј ски про дор), 
19. ју на 2003, на EHESS.

Ми лан Ђор ђе вић, из Па ри за, упи сао је ма стер на те му: „Les tra va il-
le urs en You go sla vie (1960–1980)” (Рад ни ци у Ју го сла ви ји од 1960. до 1980).

Ма ти јас Ку би (Mat hi as Ko u bi), Фран цуз ал жир ског по ре кла, од бра-
нио је ма стер 1 из обла сти по ли тич ких на у ка, на те му: „Le na ti o na li sme 

169 На про јек ту „Fronts et fron tiè res de l’Em pi re (XVI e–X XIe siè cles)” (Фрон то ви 
и гра ни це им пе ри ја XVI–X XI век), ин сти тут: CER CEC, Cen tre d’étu des des Mon des 
Rus se, Ca u ca sien & Cen tre-Eu ropéen , est une Unité mix te de rec her che CNRS/EHESS. 
I. Bi li arsky, R. Paun, „La ver sion ro u ma i ne du Syno di kon de l’ort ho do xie (Buzău, 1700) 
et les com bats po ur la „ju ste foi” à la fin du XVI Ie siè cle” [Румунска вер зи ја Си но ди ка 
пра во сла вља (Бу зау, 1700) и бор ба за „пра ву ве ру” на кра ју XVII века], Ca hi ers du 
Mon de rus se 58 (2017/3), 395–434.
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ser be (1980–2005)” (Срп ски на ци о на ли зам 1980–2005), из ме ђу на род них 
од но са.

Ан дри а на Ште та из Ду бров ни ка, од бра ни ла је док тор ску ди сер та ци ју 
на Уни вер зи те ту у Па до ви, на те му „Пак та Кон вен та”, из обла сти исто ри је 
сред њег ве ка. На осно ву пе да го шке уни вер зи тет ске ме ђу на род не раз ме не 
про гра ма Ера змус, би ла је го ди ну да на по ла зник Се ми на ра за исто ри ју и 
дру штво Ју го и сточ не Евро пе на EHESS. То ком оп се жног ар хив ског ис тра-
жи ва ња утвр ди ла је да је оп ште по зна та осно ва „др жав ног пра ва” Хр ват-
ске, „Пак та кон вен та”, из 1102. го ди не, по свој при ли ци фал си фи кат из XIV 
или XVI ве ка.

М. Г. Ара бат зис (M. G. Ara bat zis) „Rec her ches sur le bon he ur dans 
l’éthi que ort ho do xe (IVe –XI Ie s.)” (Сре ћа у пра во слав ној ети ци од 4. до 12. 
ве ка), док тор ска ди сер та ци ја, од бра ње на са нај бо љом оце ном, 7. мар та 
1995. го ди не. Мо но гра фи ју је об ја ви ла Асо ци ја ци ја „Пјер Бе лон” и из да-
вач De Boc card, у Па ри зу.170

Бен жа мен Са е ленс (Be nja min Sa e lens), та ко ђе је упи сао док тор ске 
сту ди је на EHESS код истог мен то ра, на те му: „La con struc tion du you go-
sla vi sme du début du XXe siè cle à la création du Royau me des Ser bes, Cro a tes 
et Slovè nes” (Ства ра ње Ју го сла ви је и Ју го сло вен ски од бор у Лон до ну). 
Ди пло ми рао је на Оде ље њу сла ви сти ке, на Уни вер зи те ту Па риз Сор бо на 
4, ода кле су ина че до ла зи ли и дру ги по ла зни ци на исти Се ми нар EHESS, 
бу ду ћи да су зна ли или на у чи ли срп ски или не ки дру ги је зик исте ре ги-
је. По ло жио ма стер на Уни вер зи те ту Лил III из исто ри је. Бен жа мен Са е-
ленс, ина че Фла ма нац из се вер не Фран цу ске, ба вио се ар хив ским ис тра-
жи ва њем у фран цу ским и ен гле ским ар хи ви ма. Ба вио се и се зон ским 
по слом као ту ри стич ки во дич на про сто ру бив ше Ју го сла ви је ко ју је до бро 
упо знао. 

Ми ле ва Пу хар из Ба ња лу ке, фран ко фон по сле низ го ди на жи во та 
и сту ди ја у Фран цу ској, та ко ђе ди пло мац Уни вер зи те та Па риз Сор бо на 
4, од бра ни ла је ма стер 1 и 2 сту ди је на EHESS, на те му „Мла да Бо сна и 
Са ра јев ски атен тат 1914. го ди не”, као јед на од нај бо љих и нај са ве сни јих 
сту дент ки ња.

170 G. Ara bat zis, É thi que du bon he ur et ort ho do xie à Byzan ce (IVe –XI Ie siècles) [Етика 
сре ће и пра во сла вље у Ви зан ти ји (IV –XII век)], 1998; Id., Pa i de ia and Epi ste me in Mic hael 
of Ep he sus, At hens 2006; Id., Mar ges de la phi lo sop hie byzan ti ne [На мар ги на ма ви зан-
тиј ске философије], Athènes 2013.
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Ле ти сиа Де ла мар, ан тро по лог и по вре ме на слу ша тељ ка, ба ви се би-
по лар но шћу срп ског дру штва, бо ра ве ћи ка сни је у Ср би ји сте кла је ја сни ју 
сли ку о не по мир љи вој по ла ри за ци ји срп ског дру штва и не та ко ве ли ким 
раз ли ка ма из ме ђу де ло ва Ср би је с раз ли чи тим пре фик си ма.171

Ја на Ра дић, из За гре ба, ина че пра у ну ка Стје па на Ра ди ћа, би ла је 
по ла зник Се ми на ра исто ри ја и дру штво Ју го и сточ не Евро пе на EHESS. 
Као со ци о лог упи са ла је пост ди плом ске сту ди је на те му „Спор на пи та ња 
хр ват ске и срп ске исто ри о гра фи је”, код про фе со ра EHESS, јед ног од нај-
и стак ну ти јих со ци о ло га у Фран цу ској, пред сед ни ка свет ске Асо ци ја ци је 
со ци о ло га, про фе со ра Ми ше ла Ви е вор ке, пред сед ни ка MSH (Ma i son des 
Si en ces de l’Hom me = Цен тар за на у ке о чо ве ку) упо ред на уста но ва са EHESS. 
Ја на Ра дић је као уче сник Се ми на ра исто ри ја и дру штво Ју го и сточ не Евро-
пе, чи ни ла сво је пр ве ко ра ке на EHESS, да би се због од ла ска у пен зи ју и на 
Бо јо ви ћа пре по ру ку упи са ла код Ми ше ла Вје вор ке. Об ја ви ла је по ли тич ку 
би о гра фи ју свог оца Стје па на,172 уну ка зна ме ни тог хр ват ског пр ва ка и 
осни ва ча Хр ват ске се љач ке стран ке.

Ар та Се и ти, Ал бан ка по ре клом из Ђи ро ка стре, од мај ке Ма ке дон ке 
са за пад не оба ле Охри да, и оца ко ји је био ам ба са дор Ал ба ни је у Мо скви 
и у Бе о гра ду, ина че по зна ти ал бан ски књи жев ник. При па да ве ро и спо ве-
сти бек та ши (слич ној але ви ти ма у Тур ској или у Си ри ји), уда та за Ал бан ца 
ко ји је је дан од пр вих функ ци о не ра Уне ска. Као пост ди пло мац у обла сти 
по ли тич ке ан тро по ло ги је, струч ни је са рад ник фран цу ског Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва, као и Ми ни стар ства од бра не. На зва нич ној ве че ри у Ке 
д’Ор се ју, ре кла је да је Ра чак ла жни сце на рио за шта по сто је не по бит ни 
до ка зи, на што је Та чи устао и по ви ше ним то ном је оп ту жио да као Ал бан-
ка ши ри срп ску про па ган ду, од го во ри ла је да ни је при сут на у свој ству 
Ал бан ке, не го као на уч ни ца.

Као ор га ни за тор кон фе рен ци ја и окру глих сто ло ва, аси сти ра ла је 
при ли ком ор га ни за ци је се ри је се ми на ра у скло пу зва нич не го ди шњи це 
по во дом по чет ка Пр вог свет ског ра та, под по кро ви тељ ством Вој не ака-
де ми је и Фран цу ске ар ми је.

171 Laëtitia De la ma re, „La bi po la rité de la so ciété ser be: héri ta ge, es sen ce ou il lu sion? 
Les ma ni fe sta ti ons bel gra do i ses 1991–2008” (Би по лар ност срп ског дру штва: на сле ђе, 
са др жај или илу зи ја? Бе о град ске де мон стра ци је 1991–2008), док тор ска ди сер та ци ја, 
мен тор Ж. Ф. Го сио, An tro po lo gie so ci a le et et hno lo gie, EHESS, HAL Ar chi ves ou ver tes, 
https://tel.ar chi ves-ou ver tes.fr 

172 M. Li po vac, Ja na Ra dić, Do bro ugo đe na po li ti ka. Sje ća nja Stje pa na Ra di ća mla đeg, 
San dorf, Za greb 2020.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије



153

Је дан век од по чет ка Ве ли ког ра та

На Се ми на ру исто ри ја и дру штво Ју го и сточ не Евро пе, као го сти про-
фе со ра Бо јо ви ћа, по сле ње го вог увод ног пре да ва ња (20. ма ја), др же пре-
да ва ња пра ће на ди ску си ја ма углед ни исто ри ча ри, про фе со ри Уни вер зи-
те та: Жан-Пол Блед (Па риз Сор бо на 4),173 Јо сип Кру лић (Па риз 7), Ми хаљ 
Фу лоп (Бу дим пе шта), 174 као и ко ле ге са Вој не ака де ми је, Ми шел Бур ле и 
Фре де рик ле Мо ал, 175 (13. мај – 3. јун; 2. ок то бар 2014).

Као нај у глед ни ји струч њак у Фран цу ској за исто ри ју гер ман ских зе-
ма ља, ди рек тор Цен тра за гер ман ске сту ди је, у пр вом ре ду Ау стро-Угар ске, 
Фра ње Јо си фа и Фер ди нан да, као и за Бал кан ске ра то ве, Жан-Пол Блед 
из но си екс клу зив не по дат ке (27. мај и 2. ок то бар), да је Беч од по чет ка XX 
ве ка во дио спољ ну по ли ти ку дик та том ул ти ма ту ма, ко јих је би ло 11 у том 
крат ком пе ри о ду, да је Фер ди нанд био кон тро верз на лич ност, ко ји је, ако 
не Ср би ју, на ме ра вао да на сил но до ве де у ред Угар ску, нај пре вој нич ким 

173 Пот пи сник пе ти ци је не ко ли ко сто ти на нај у глед ни јих лич но сти Фран цу ске 
про тив НА ТО агре си је на СР Ју го сла ви ју 1999. „Евро пља ни про тив ра та” (http://
non gu er re.chez.com/li ste.ht m), J.–P. Bled, FrançoisJo seph, Fayard, 1987; Id., Les Fon de
ments du Con ser va ti sme au tric hien [Темељи ау стриј ског кон зерватизма], Sor bon ne, 
1988; Id., Une étran ge défa i te: le piè ge de Ma a stricht [Чудни по раз: зам ка Мастрихта], 
Gi bert, 1998; Id., Ma rieTh érè se d’A u tric he [Марија Те ре зи ја аустријска], Fayard 2001; 
Id., Frédéric le Grand [Фредерик Велики], Fayard 2004; Id., Bi smarck: de la Prus se à l’Al
le mag ne [Бизмарк: од Пру ске до Немачке], Al vik 2005; Id., Hi sto i re de la Prus se [Историја 
Пруске], Fayard, 2007; Id., Bi smarck, Per rin, 2011; Id., FrançoisFer di nand d’Au tric he 
[Франц-Фер ди нанд аустријски], Tal lan di er, 2012; Id., Hin den burg. L’hom me qui a con du
it Hi tler au po u vo ir [Хинденберг. Чо век ко ји је до вео Хи тле ра на власт], Tal lan di er, 2020.

174 M. Fülöp. „La pla ce de l’Eu ro pe cen tra le et ori en ta le dans l’hi sto i re eu ropéen ne 
de pu is 1938” [Место Сред ње и Ис точ не Евро пе у европ ској исто ри ји од 1938 године], 
in: Éco le pra ti que des ha u tes étu des. 4e sec tion, sci en ces hi sto ri qu es et phi lo lo gi qu es. Li vret 
11, 1995–1996, 1997. pp. 197–198; Id., The un fi nis hed pe a ce: the Co un cil of Fo re ign Mi ni sters 
and the Hun ga rian Pe a ce Tre aty of 1947, tran sla ted from the Hun ga rian by Tho mas J. and 
He len D. De Kor nfeld / Bo ul der, Co lo.: So cial Sci en ce Mo no graphs , cop. 2011.

175 F. Le Moal, La Fran ce et l’Ita lie dans les Bal kans, 1914–1919: le con ten ti e ux adri a ti que 
(préf. Ge or ges-Hen ri So u tou) [Француска и Ита ли ја на Бал ка ну 1914–1919: Ја дран ски спор], 
L’Har mat tan, 2006, 408 p.; Id., La Ser bie, du martyre à la vic to i re (1914–1918) [Србија, од 
гол го те до по бе де (1914–1918)] (préf. Frédéric Gu el ton), 14–18 édi ti ons, 2008, 253 p. 7, 18; 
Id., Juin 1940, la gu er re des Al pes. En je ux et stratégi es [Јун 1940, рат на Ал пи ма. Уло зи и 
стратегије], Eco no mi ca, 2010, 488 p., avec Max Schi a von; Id., Le Front you go sla ve pen dant 
la Se con de Gu er re mon di a le: de la gu er re de l’Axe à la gu er re fro i de, 1939–1945 [Југосло-
вен ски фронт за вре ме Дру гог свет ског ра та – од ра та Осо ви не до Хлад ног рата], 
So te ca, 2012, 272 p.; Id., Vic torEm ma nuel III d’Ita lie: un roi fa ce à Mus so li ni [Вик тор- 
-Ема ну ел III ита ли јан ски: краљ на спрам Мусолинија], Per rin , 2014.
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сред стви ма, што ба ца но во све тло на пред у сло ве Са ра јев ског атен та та, као 
и дру га ва жна са зна ња из тог пре лом ног и не до вољ но по зна тог пред рат-
ног пе ри о да.

Ми хаљ Фу лоп др жи пре да ва ње (3. ју на) о по чет ку и узро ци ма Ве ли-
ког ра та на Се ми на ру исто ри ја и дру штво..., из ма ђар ског угла, чи ме да је 
ма ло по зна то гле ди ште на над вој во ду Фер ди нан да и ан та го ни стич ке 
од но се у сло же ној др жав ној за јед ни ци ка ква је би ла Двој на мо нар хи ја.

Јо сип Кру лић,176 као прав ник и исто ри чар, са вет ник Ко ми си је Ба дин-
тер, ко ја је 1991. осу ди ла Ју го сла ви ју на уки да ње, уз по зна те по сле ди це ове 
екс пе ди тив не од лу ке, др жи пре да ва ње (20. ма ја), та ко ђе из дру гог угла, 
ко ји ви ше пред ста вља гле ди ште цен трал них си ла, до не кле кри тич но пре ма 
по бед нич ким са ве зни ци ма, ви ше не го пре ма по бе ђе ни ма.

Фе ли пе Хер нан дез је у Ко лум би ји, у Бо го ти, ди пло ми рао на сту ди-
ја ма фи ло со фи је, на Уни вер зи те ту Па риз 8, ма ги стри рао на Оде ље њу за 
ан тро по ло ги ју, да би се упи сао на док тор ске сту ди је на EHESS, са те мом 
„Ин те лек ту ал не и по ли тич ке ели те у Ср би ји и Ју го сла ви ји на пу ту ње ног 
рас фор ми ра ња”. До ла зи пр ви пут код про фе со ра Бо јо ви ћа на EHESS са 
на ме ром да упи ше док тор ске сту ди је, са уна пред про јек то ва ном те мом. 

176 J. Kru lic, Hi sto i re de la You go sla vie de 1945 à nos jo urs [Историја Ју го сла ви је од 
1945. до на ших дана], 1993; Id., La CPI en tre dro it et re la ti ons in ter na ti o na les [Међуна-
род ни кри вич ни суд из ме ђу пра ва и ме ђу на род них односа], Ma rie Bo ka; préfa ce de 
Jo seph Kru lic, DL 2014.

Жан-Пол Блед, пре да ва ње на Се ми на ру Бо шка Бо јо ви ћа, мај 2014.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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На пи та ње ка ко је до шао на ту иде ју и то са већ фор му ли са ном те мом, 
од го ва ра: „Тра жим од го вор на пи та ње, ка ко сте од Кор чу лан ске шко ле и 
Прак си са до спе ли до ово га са да?”, на шта му бу ду ћи мен тор уз вра ћа да 
мо же од мах за по че ти са фор мал но сти ма упи са за док тор ску ди сер та ци ју, 
пре не го што до не се пи са ни про јект, што ни је уо би ча је но, јер је про јект, 
уз ди пло му ма сте ра и зна ње фран цу ског је зи ка, пр ви услов за упис док-
то ра та. 

Фе ли пе Хер нан дез учи срп ски је зик, спро во ди обим на ис тра жи ва ња, 
у пр вом ре ду у Ар хи ву Ми ни стар ства спољ них по сло ва у Па ри зу, бо ра ви 
ви ше пу та у Ср би ји и Бе о гра ду, али и За гре бу, на ро чи то у Љу бља ни, све 
до Са ра је ва, ин тер вју и шу ћи ва жне уче сни ка до га ђа ја осам де се тих и деве-
де се тих го ди на.

Пре то га, по сле упи са док тор ске ди сер та ци је на EHESS, упи су је се 
као док то рант и на ФПН у Бе о гра ду, код про фе со ра Пре дра га Си ми ћа, 
као ко мен то ра. По сле ње го ве пре ра не смр ти, успе ва да за вр ши упис за-
хва љу ју ћи раз у ме ва њу про де кан ке Је ле не Ђор ђе вић, ко ја по ста је ње гов 
ко мен тор. 

По сле од бра не док тор ске ди сер та ци је на EHESS 2017,177 по ста је пре-
да вач на Уни вер зи те ту Па риз 8, да би 2020. до био ме сто на за јед нич ком 
про јек ту Хум болт и Ок сворд Уни вер зи те та: Po pu li sme, plu ra li sme et mar gi
na lité. L’Améri que la ti ne et l’Eu ro pe du SudEst dans une per spec ti ve com pa ra ti ve 
(По пу ли зам, плу ра ли зам и мар ги на ли за ци ја. Ла тин ска Аме ри ка и Ју го-
и сточ на Евро па у пер спек ти ви ком па ра ти зма).

Под по кро ви тељ ством свог бив шег мен то ра и уред ни ка го ди шња ка, 
Фе ли пе Хер нан дез при пре ма 23. број Etu des Bal ka ni qu es (Бал кан ске сту
ди је), на те му Tran si ti ons et mo der nité dans l’E u ro pe du SudEst (Тран зи ци ја 
и са вре ме ност Ју го и сточ не Евро пе).

По след њи да ни зна ме ни тог ви зан то ло га и бал ка но ло га

На углу ули ца Шерш Ми ди и Ре гар у ко јој ста ну је, бив ши пре ми јер 
Ли о нел Жо спен сре ће Ан дре Ги јуа ко ји из ла зи са EHESS, ски да цр ни ше-
шир и уз благ на клон по здра вља углед ног исто ри ча ра, до бар дан го спо ди-
не Ги ју, раз ме њу ју по не ку ре че ни цу, а Ги ју на ста вља ка обли жњем ки не-
ском ре сто ра ну, у дру штву мла ђег ко ле ге са Ка те дре. Жо спен ста ну је у 

177 F. Her nan dez, Éli tes, in tel lec tu els et déman tèle ment de la You go sla vie. Ar chi ves 
du Qu ai d’Or say et témo ig na ges d’un pro ces sus de lon gue durée (1945–1992) [Елите, ин-
те лек ту ал ци и рас пар ча ва ње Ју го сла ви је. Ар хив Ке д’Ор се ја и све до че ња о про це су 
ду гог тра ја ња (1945–1992)], пред го вор: Б. Бо јо вић, L’Har mat tan, Pa ris 2018.
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су сед ној ули ци, ње го ва су пру га Со фи Ага син ски, би ла је со ци о лог и преда-
вач на пре сти жном EHESS. По сле че тво ро го ди шњег пре ми јер ског ман да-
та и пред сед нич ких из бо ра на ко ји ма је Жан Ма ри Ле пен осво јио нај ве ћи 
број гла со ва, Жо спен да је остав ку и на пу шта де фи ни тив но по ли тич ки 
жи вот и ка ри је ру пред сед ни ка Со ци ја ли стич ке стран ке Фран цу ске. Иако 
углед ни со ци о лог, ње го ва су пру га ни је на пре до ва ла у ка ри је ри за вре ме 
ман да та свог су пру га. Би ла је ина че аси стент ки ња зна ме ни тог фи ло со фа 
Жа ка Де ри де. 

Не де ља пре под не, 20. ок то бра 2013, мла ђи ко ле га зо ве Ан дре Ги јуа 
да за мо ли, да му у ње го вој бо га тој би бли о те ци по тра жи Ва то пед I Ac tes 
de l’At hos, ра ди од ре ђе ног ци та та. Ги ју му од го ва ра да ће му на ћи тај оде љак 
кад га по зо ве пред ве че, јер оче ку је кћер ку на руч ку. На ве чер њи по зив 
Ги ју не од го ва ра, мла ђа кћер ка Мар га ре та, за те кла га је мр твог ка да је до-
шла око по дне ва, имао је 90 го ди на, на ње го вом рад ном сто лу за те чен је 
не до вр ше ни ру ко пис књи ге о ђа во лу у по зној ан ти ци и ра ној Ви зан ти ји. 
Та ко је оти шао по след њи ве ли кан ви зан то ло ги је, из ре да Остро гор ског, 
Гра ба ра и Ле мер ла, ка дро вик Фран цу ске Ре пу бли ке и СССР-а, аг но стик и 
бал ка но лог, ау тор сто ти на сту ди ја и де се ти на мо но гра фи ја о Ви зан ти ји 
и Бал ка ну, уред ник број них го ди шња ка, збор ни ка и из да вач сто ти на на-
уч них пу бли ка ци ја.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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КЊИ ЖЕВ НИ СА ЛОН МИ ЛА НА ДА ВИ ДО ВИ ЋА

Ми лан Да ви до вић  
(1938–2019)

Ди рек тор књи жа ре Из да вач-
ког пред у зе ћа Ма ти це срп ске у 
Кнез Ми ха и ло вој био је осам де се-
тих и де ве де се тих го ди на Ми лан 
Да ви до вић. Као углед ни бе о град-
ски књи жар, Но во са ђа нин, др жао 
је и ан ти ква ри јат у су те ре ну књи-
жа ре. На га ле ри ји је би ла и ње го ва 
кан це ла ри ја, од које је вре ме ном 
на стао нај по зна ти ји и је дан од по-
след њих књи жев них са ло на у Бео-
гра ду. 

На зи ду тог књи жев ног са ло-
на би ле су уред но из ло же не фо то-
гра фи је нај по зна ти јих и нај ре дов-
ни  јих по се ти ла ца, чу ве ни „иконос-
тас”. Би ле су фор ма та ома ње књи ге, ура мље не и за ста кље не, до брим де лом, 
ау тор ових фо то-пор тре та је био по зна ти драм ски пи сац, ди рек тор но во-
о сно ва ног по зо ри шта код Бај ло но ве пи ја це, Ар се ни је Јо ва но вић.

По се ти о ци су би ли у пр вом ре ду Ми ла но ви при ја те љи, ни су сви били 
оп ште по зна те лич но сти, иа ко су сви би ли ин те лек ту ал ци, књи жев ни ци, 
ака де ми ци, вре ме ном све ви ше и по ли ти ча ри ка ко се оси пао јед но пар тиј-
ски мо но ли ти зам, ин те лек ту ал на и по ли тич ка ели та.

Ка ко се бли жио крај осам де се тих го ди на, та ко су ин те лек ту ал ци све 
ви ше по ста ја ли про фе си о нал ни по ли ти ча ри, осни ва ли поли тич ке стран ке, 
др жа ли осни вач ке скуп шти не, кон фе рен ци је за штам пу. Не кад се ви ше тих 

Ми лан Да ви до вић
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но вих по ли ти ча ра сти ца ло у Ми ла но вом књи жев ном са ло ну, ди ску си је су 
мо гле би ти жу стре, али до ма ћин је сво јом ста ло же но шћу, так том и го сто-
при мљи во шћу пре ва зи ла зио све уче ста ли је по де ле.

На не ко ли ко де се ти на ме та ра од СА НУ, Фи ло зоф ског и Фи ло ло шког 
фа кул те та, Ми ла но ва књи жа ра је све ви ше би ла сте ци ште опо зи ци је, али 
пре све га но вих по ли тич ких, као и го то во не про мен љи вих дру штве них 
ели та, раз ли чи тих сло је ва дру штве не и ака дем ске но мен кла ту ре.

На зи ду је сто ло ва ло око сто ти нак фо то гра фи ја под јед на ког фор ма-
та, гу сто зби је них, као ре до ви пор тре та у го сто прим ни ци Хи лан да ра, из 
пу бли ка ци је 100 нај зна ме ни ти јих Ср ба, од пре око јед ног ве ка. Те шко 
или го то во не мо гу ће, би би ло на пра ви ти ли сту ли ко ва са тог пре сти жног 
„ико но ста са”, сто га је по треб но са чу ва ти од за бо ра ва бар обри се се ћа ња 
на не ке од тих лич но сти.

Тим пре, што је књи жа ра кра јем де ве де се тих и по чет ком две хи ља ди-
тих пре ста ла да по сто ји. Из да вач из Па ри за и Ло за не, пре у зео је књи жа ру, 
уско ро је за хва лио ди рек то ру Ми ла ну Да ви до ви ћу, ства ра о цу сво је вр сне 
ин сти ту ци је ко ја ни је има ла спо ред ну уло гу у јед ном пре ла зном и дра-
ма тич ном до бу, док је књи жа ра по сле не ду гог вре ме на, пре ста ла с ра дом.

Ака де мик Јо ван Ра шко вић (1929–1992)

По ред број них ис так ну тих лич но сти, је дан од нај мар кант ни јих, био 
је про фе сор Уни вер зи те та у За гре бу и осни вач Срп ске де мо крат ске стран ке 
у Хр ват ској, Јо ван Ра шко вић. Ни је се ба вио по ли ти ком, све док ни је до шло 
до фи на ли за ци је ду го роч ног про јек та „раз дру жи ва ња”. По че так свог поли-
тич ког ан га жма на об ја шња вао је на сле де ћи на чин. На ис пит му до ла зи 
сту дент, Ни ко ла Јо ва но вић, у ин дек су пи ше Хр ват, на пи та ње шта то зна чи, 
од го ва ра: „Зна те ви то про фе со ре бо ље од ме не”.

Ка ко је ушао у по ли ти ку, ме те ор ски, го то во исто та ко на гло је из ње 
иза шао.

То ком се дељ ки у Ми ла но вом књи жев ном са ло ну, го во рио је о пр вим 
ње го вим су сре ти ма и са стан ци ма са Сло бо да ном Ми ло ше ви ћем, уз за кљу-
чак да је у пи та њу нео по зи ви ко му ни ста и Ју го сло вен. Ни је то би ло пред 
мно го при сут них, мо жда ипак до вољ но. Ис по ста вља се као да је по ли тич-
ки мак нут удру же ним Туђ ма но вим и Ми ло ше ви ће вим на по ри ма. Туђ-
ма но ва из ја ва, кад је об ја вље на ње го ва на маг не то фон сни мље на, ка ко су 
Ср би луд на род, ни но ва, ни та ко сен за ци о нал на из ја ва, ко ја се мо же уз то 
и раз ли чи то схва ти ти и ту ма чи ти, али у по гре шно вре ме и на по гре шном 
ме сту. Син хро но на ста је и не ми лост код Ми ло ше ви ћа, ком пли ку је се у 

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије



вре ме су ко ба са Ћо си ћем ко ји као по на-
руџ би ни фи на ли зу је Ше шељ, не ка ко у 
то вре ме и Јо ван Ра шко вић сле ду је свом 
при ја те љу и ку му, у по ли тич ку пре вре-
ме ну пен зи ју.

У то вре ме се у Ми ла но вој књи жа ри 
во ди и раз го вор о све из ве сни јем по чет-
ку ра та у Бо сни. Је дан са го вор ник го во-
ри о ма ње по зна том зби ва њу у Фо чи 19. 
ав гу ста 1942. го ди не. Тра гич на зби ва ња 
ва жна за од но се Му сли ма на и Ср ба у 
ис точ ној Бо сни, Јо ван Ра шко вић го то во 
од сут но слу ша, не по ка зу ју ћи ве ће ин те-
ре со ва ње за ту те му. При сут ни Бран ко 
Ми ка ши но вић по том кон ста ту је не при-
ме ре ну ре ак ци ју по ли ти ча ра у том пре-
лом ном вре ме ну. Не ка вр ста ре зиг на ци је, 
од сут но сти, као не ви дљи ве ба ри је ре пре-
ма са го вор ни ку, би ло је све при мет ни је 
код Јо ва на Ра шко ви ћа.

Ина че увек лу ци дан, ра ци о на лан, 
тре звен, кри ти чан и то ле ран тан, по ста је 
не ка вр ста соп стве не сен ке, што ни је ду го тра ја ло, умро је по пут на де ко ја 
се по след ња га си – да се не што мо же про ме ни ти.

Ка да је као на уч ник, ин те лек ту а лац и про фе сор Уни вер зи те та, по-
зван да уче ству је на јед ном ва жном на уч ном ску пу, на че му је ин си сти рао 
ака де мик Ра до ван Са мар џић, вај као се да те ма није бли ска ње го вој ужој 
на уч ној обла сти, аси стент ко ји је био за ду жен да га по зо ве, пред ло жио 
му је да фор му ли ше оквир ну те му, да би ушао у про грам ску па. Ра шко-
вић је од био, го во ре ћи да не же ли да до спе у си ту а ци ју са на сло вом у 
про гра му, ако не бу де у мо гућ но сти да уче ству је на ску пу, што ина че 
ни је рет ка по ја ва код ло ва ца на ти ту ле и зва ња.

Код ве ћи не оних ко ји су га по зна ва ли, као и мно гих за ко је то ни је 
био слу чај, Јо ван Ра шко вић је био пр ви ако не и је ди ни по ли тич ки ли дер 
за до ла зе ће вре ме и иза зо ве, су ви ше уса мљен да би то мо гао оста ти, су ви-
ше мо жда и пре у ра њен да се не би по ка за ло да је по след њи ати пи чан за 
пред став ни ка увек на но во ре про ду ко ва не но мен кла ту ре.

Ње го во ви ђе ње Ми ло ше ви ћа, у вре ме ње го вог нај ви шег успо на и по-
пу лар но сти, био је знак ње го ве лу цид но сти и не за ви сно сти. Го то во исти 
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је био за кљу чак љу ди ко ји су Ми ло ше ви ћа мно го ду же и бо ље из бли за по-
зна ва ли, до га ђа ји су све ви ше по ка зи ва ли ко ли ко се ни су пре ва ри ли.

Као што је Ми ло ше вић био ре зул тан та све га што је до ве ло до ње го вог 
ре жи ма и све ко ли ких по сле ди ца, та ко је Јо ван Ра шко вић био син те за оно-
га до че га је мо гло до ћи. Про шлост је над вла да ла бу дућ ност, о че му може-
мо сва ки дан да се све ви ше уве ра ва мо, све док но ви на ра шта ји не бу ду 
мо гли да иза ђу у су срет иза зо ви ма бу дућ но сти. 

Ака де мик Во ја Ђу рић (1925–1996)

Са Де ја ном Ме да ко ви ћем нај у ти цај ни ји исто ри чар умет но сти у Ср би-
ји, ако не и у Ју го сла ви ји,178 до вољ но упу ћен у цр кве не при ли ке, Во ја Ђу рић 
је имао зна чај ног ути ца ја у Срп ској пра во слав ној цр кви. Ви со ки клир био 
је при јем чив за ње го ве оце не и су до ве, као ка да је про јек то ва на згра да Бо-
го слов ског фа кул те та. Што по ка зу је од ре ђе ни сте пен то ле ран ци је код 
ар хи је ре ја, с об зи ром на ње го во аг но стич ко из ја шња ва ње.

Је дан од пр вих на уч них ску по ва за Бо јо ви ћа је био онај о Сте фа ну 
Не ма њи, ко ји је ор га ни зо вао про фе со ра Ђу рић, на Бо го слов ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду. Ка да је по сле не ко ли ко го ди на Во ја Ђу рић ор га ни зо вао 
ме ђу на род ни на уч ни скуп о Ар хи е пи ско пу Да ни лу Дру гом, Бо јо вић није 
био у мо гућ но сти да иза ђе у су срет ње го вом по зи ву, због оба ве за у ве зи 
са док тор ском ди сер та ци јом на Сор бо ни, што ни је оста ло без ути ца ја на 
по то ње (не)по зи ве.

Од но си из ме ђу ака де ми ка и док то ран та, би ли су при том ср дач ни и 
ко ле ги јал ни. По себ но при ли ком су сре та у књи жев ном са ло ну у Бе о гра ду, 
код Ми ла на Да ви до ви ћа, ко ри сних раз го во ра, раз ме на, као и жи вих и жу-

178 В. Ђу рић, Ико не из Ју го сла ви је, Бе о град 1961; Ре са ва, збир ка: Умет нич ки спо-
ме ни ци у Ју го сла ви ји, Бе о град 1963, Re sa va, на фран цу ском; Ре са ва: (Ма на си ја), дру го 
из да ње, Бе о град 1966; Ду бро вач ка сли кар ска шко ла, Бе о град 1963; Цр ква све те Со фи је 
у Охри ду, Умет нич ки спо ме ни ци у Ју го сла ви ји, Бе о град 1963; Исто риј ске ком по зи ци је 
у срп ском сли кар ству сред њег ве ка и њи хо ве књи жев не па ра ле ле, п.о. Збор ник ра до ва 
Ви зан то ло шког ин сти ту та бр. 11 (1968); Мо рав ско сли кар ство. Из ло жба ко пи ја зид ног..., 
СА НУ, Бе о град 1968; Срп ско зид но сли кар ство XI II ве ка, Про свје та, За греб 1971; Сави
на, Умет нич ки спо ме ни ци у Ју го сла ви ји, Бе о град 1977; Ло за Не ма њи ћа у ста ром срп
ском сли кар ству (Охрид 1976, у це ли ни штам па но у: ча со пи су Зо граф бр. 8, Бе о град 1978); 
Ме ђу на род ни на уч ни скуп Са ва Не ма њић – Све ти Са ва, исто ри ја и пре да ње (де цем-
бар 1976), уред ник Збор ни ка, СА НУ, Бе о град 1979, ау тор тек ста 245–261; Ма на стир 
Ра ва ни ца: спо ме ни ца о ше стој сто го ди шњи ци: 1381–1981, Се ње: Ма на стир Ра ва ни ца, 
Бе о град 1981; Ико на све тог кра ља Сте фа на Де чан ског, Бе о град 1985; Ес фиг мен ска 
по ве ља де спо та Ђур ђа, Бе о град –Сме де ре во 1989. (са П. Иви ћем и С. Ћир ко ви ћем).

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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стрих рас пра ва и по ле ми ка, у пр вом ре ду на те му ико но гра фи је и пра во-
слав не умет но сти.

Ака де мик Во ја Ђу рић био је на и ме убе ђен да цр кве ну умет ност, као 
и Цр кву, тре ба на сва ки на чин оса вре ме ни ти, учи ни ти при ме ре ном мо-
дер ни те ту или чак пост мо дер ни. По зна ју ћи ту бри гу за се ку ла ри за ци јом 
цр кве не умет но сти пре ко сли ка ра Љу бе По по ви ћа, ака де ми ка Де ја на 
Ме да ко ви ћа, про фе со ра Дра га на Не дељ ко ви ћа и дру гих, са го вор ник зна-
ме ни тог исто ри ча ра умет но сти био је раз ли чи тог при сту па, иа ко спре ман 
да усво ји ар гу мен те о скром ном кре а тив ном до при но су нео ви зан тиј ског 
жи во пи са под ути ца јем грч ке шко ле у окви ру срп ске цр кве не умет но сти.

Во ја Ђу рић је јед ном при ли ком про ши рио сво ју ар гу мен та ци ју и на 
пра во слав ну те о ло шку ми сао, на зи ва ју ћи је не кре а тив ном и не ком вр стом 
ки ча, на тра гу оно га ка ко се из ја шња вао за цр кве ну ико но гра фи ју. На 
пи та ње ка ко то да он, као осве до че ни и де кла ри са ни ате и ста, то ли ко зна 
о Бо го сло вљу и по ка зу је то ли ку бри гу за пра во слав ну те о ло ги ју, од го вор је 
био жу стар и прек: „Ви сте ис кљу чи ви, сек та шки на стро је ни и не то ле рант-
ни”, не што ви шим то ном не го обич но. На по но вље но пи та ње от куд и на 
осно ву че га та ко ве ли ка бри га и ис кљу чи вост вред но сног су да, од го ва ра 
да је то у пр вом ре ду на осно ву ми шље ња би бли о те ка ра Ва ти кан ске би-
бли о те ке. На шта сле ду је на по ме на да та кво ми шље ње ни је у скла ду са 
оце на ма ва ти кан ског из да ва ча, нај у глед ни јег ли тур ги ча ра у све ту на у ке, 
ди рек то ра Ори јен тал ног ин сти ту та и ге не ра ла је зу ит ског ре да, Ро бер та 
Таф та. Као и да ми шље ње би бли о те ка ра и углед ног на уч ни ка ни је приме-
ре но ста вља ти у исти ред вред но сних из ја шња ва ња.

На кон број них су сре та и увек под сти цај них раз ме на, за ни мљи вих и 
жи вих раз го во ра, по след њи је био о ака де ми ку Ива ну Дуј че ву, ве ли ком 
бу гар ском исто ри ча ру и фи ло ло гу, ко ји је не ду го пре то га пре ми нуо. Воја 
Ђу рић, ко ји га је до бро по зна вао, жи во је ка зи вао ка ко је Иван Дуј чев био 
ве ру ју ћи и по бо жан чо век. На по ме на да је углед ни бу гар ски исто ри чар 
био по знат и као уни ја та или крип то ка то лик, ко ме ина че Ва ти кан об ја-
вљу је са бра на де ла, ни је ути ца ла на ви ђе ње ака де ми ка Ђу ри ћа пре ма 
ре че ној по бо жно сти по кој ног ко ле ге и при ја те ља.

Истог је да на би ла про мо ци ја у СА НУ, на ко ју је по шао и Во ја Ђу рић, 
за вре ме про мо ци је му је по зли ло, пре ба чен је у Ур гент ни цен тар, умро 
је од ср ца по сле не ко ли ко да на.

Ин те ре со ва ње за вла дар ску иде о ло ги ју срп ског сред њег ве ка, би ло 
је је дан од ва жни јих по во да за раз ме ну ми шље ња, са рад ња са на уч ним, 
као и цр кве ним уста но ва ма, та ко ђе.

Књи жев ни са лон Ми ла на Да ви до ви ћа
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Раз ли ка у ми шље њу и опре де ље њи ма не мо ра би ти пре пре ка за уза-
јам но по што ва ње, жив и пло дан ди ја лог, ко ле ги јал ност и при ја тељ ство, 
о че му све до чи и ово крат ко се ћа ње.

Дан ко По по вић (1928–2009)

Књи га о Ми лу ти ну би ла је осам де се тих, де лом и де ве де се тих го ди на, 
мо жда нај ти ра жни ја у Ср би ји, има ла је у то вре ме на бро је на из да ња. Њен 
ау тор је био је дан од не из бе жних са го вор ни ка у Ми ла но вом са ло ну. Ње-
го ве на ред не књи ге ни су има ле ни бли зу то ли ко успе ха. По ма ло за те чен 
то ли ким успе хом, као и го то ва сва књи жев на чар ши ја, Ра до ван Са мар џић 
је го во рио ка ко је Дан ко при ме ре ни „пи сац јед не књи ге”. Из гле да је уне-
ко ли ко био у пра ву, ако се упо ре ди успех нај чи та ни је са оста лим ње го вим 
књи га ма. Књи га о Ми лу ти ну је би ла у нај ве ћој ме ри при ме ре на вре ме ну 
и про сто ру свог на стан ка и сво је ма сов не ди фу зи је. Би ла је при том ве о-
ма до бро на пи са на, као јед на вр ста свод ног са гле да ња, ин тро спек ци је и 
отре жње ња, не што по пут „из гла ве је ци је ла на ро да”.

Успех се ни је за др жао са мо на јед ном про сто ру, ми мо свих ута ба них 
пу те ва и про ве ре них ка на ла, сте кла је за вид но ме сто и на фран ко фон ском 
књи жев ном про сто ру.

Дан ков при ја тељ је, на и ме, за мо лио го спо ђу Фи зе лие, за слу жног пре-
во ди о ца Срп ских на род них при по ве да ка Ву ка Ка ра џи ћа, ко ји је био за па жен 
у сла ви стич ким, фол кло ри стич ким, де ли мич но и књи жев ним кру го ви ма 
у Фран цу ској, да по тра жи из да ва ча за књи гу Дан ка По по ви ћа. Био је то 
углед ни па ри ски из да вач Сток, са јед ном од нај а гил ни јих уред ни ца, Ма ри-
-Пјер Бај, ко јој се си ноп сис од мах ве о ма сви део. За пре во ди о ца је иза бран, 
по нај бо љи, Жан Де ска, до цент сла ви сти ке са Уни вер зи те та у Бор доу.

Успех је био брз и тра јан, би ло је не ко ли ко из да ња, те шко да је ко ји 
пи сац из Ју го сла ви је по сти гао не што слич но, уз из у зе так Ми ло ра да Па-
ви ћа са ње го вим Ха зар ским реч ни ком, са мо де ли мич но, ако не и не у по-
ре ди во ма ње, и Се о бе, Ми ло ша Цр њан ског, ко је су има ле ве ћи успех код 
књи жев не кри ти ке, не го код чи та лач ке пу бли ке, што је у нај ве ћој ме ри 
ствар из да вач ке про мо ци је и мар ке тин га.

Ма ри-Пјер Бај упор но је тра жи ла од по кре та ча овог ле пог из да вач ког 
и јав ног успе ха, но ве на сло ве истог ау то ра, што се на жа лост ни је мо гло 
по но ви ти са дру гим ње го вим де ли ма. Тре ба под се ти ти да је крај осам де-
се тих и по че так де ве де се тих би ло вре ме при ме ре но за ова ко до бру ре цеп-
ци ју Књи ге о Ми лу ти ну, пре не го што је по кре нут цу на ми за пад не са та-
ни за ци је Ср ба и све га срп ског у за пад ним ма сме ди ји ма.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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И по ред го ди на дру же ња, ни кад ни је би ло ре чи о том успе ху, још мање 
о то ме ка ко је до ње га до шло, осим ако то ни су зах те ва ли тех нич ки раз ло зи, 
као да је би ла у пи та њу не ка вр ста та бу те ме. Мен та ли тет предња чи ра цио-
нал но сти, је дан од глав них раз ло га што се не што слич но ни је по но ви ло.

Дан ко је био ти ра жан пи сац, ути ца јан у ме ди ји ма, при том и у по-
ли тич ким кру го ви ма, имао је од ре ђе ну ха ри зму, при ме ре ну вре ме ну, са 
по ја вом вра ћа ња се би, сло ма ју го сло вен ског екс пе ри мен та и јед но пар тиј ске 
не кро зе, муч не фру стра ци је про ћер да ног XX ве ка, са је ди ном из ве сно шћу 
без из ла за и без на ђа за из и гра ни на род и де гра ди ра ну др жав ност. 

Др Ве се лин Ђу ре тић (1933–2020)

Са ве зни ци и ју го сло вен ска рат на дра ма, би ла је књи га ко ја је до при-
не ла осве шћи ва њу сре ди ном осам де се тих го ди на. По ли тич ка еми гра ци ја 
у Фран цу ској, с не ве ри цом се пр ва гра би ла за фо то ко пи је дво том ног дела 
за ко је се ра чу на ло да мо ра би ти за бра ње но. Као на уч ни са вет ник Бал ка-
но ло шког ин сти ту та СА НУ, овај Зе ћа нин имао је по др шку ди рек то ра 
Ин сти ту та и на чел ни ка Оде ље ња за исто ри ју СА НУ Ра до ва на Са мар џи ћа. 
Би ло је све ви ше из ве сно да су исто риј ски ло мо ви на пра гу, иа ко се још 
увек и до крај њих ин стан ци, упр кос еска ла ци ји дра ма тич них зби ва ња, 
ни је мо гло по ве ро ва ти у не ми нов ност рас па да Ју го сла ви је.

Бра на Црн че ви ћ и Дан ко По по вић

Књи жев ни са лон Ми ла на Да ви до ви ћа
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Уско ро по чи ње естрад но ши ре ње та ла са осло бо ђе ња од иде о ло шких 
и по ли тич ких сте га, ко ји се убр зо пре ли ва ју пре ко гра ни ца и за пљу ску ју 
упо ри шта ра се ја ња, као што су Па риз и ње го ва ре ги ја у Фран цу ској. Цр кве-
на и ду хов на оку пља ња Брат ства Оца Ју сти на, у Мон же ро ну код Па ри за, 
пре тва ра ју се у естрад на го сто ва ња нај ек спо ни ра ни јих ре то ра, Ма ти је 
Бећ ко ви ћа, Дан ка По по ви ћа, Ве се ли на Ђу ре ти ћа, Ни ко ле Ко ље ви ћа, Мила-
на Ком не ни ћа и дру гих. До та да шње цр кве не бе сед ни ке, Ата на си ја Јевти-
ћа, Ам фи ло хи ја Ра до ви ћа, Ири не ја Бу ло ви ћа и Ар те ми ја Ра до са вље ви ћа, 
та ко по ступ но ду пли ра или за ме њу је на ста ју ћа ре то ри ка но вог дис кур са 
до ла зе ћих за о кре та.

Књи га Ве се ли на Ђу ре ти ћа би ла је слич на по јед но крат ном ау тор ском 
успо ну. Она је зна чај на као пре се дан у до та да крај ње уко ло те че ној и дог-
ма ти зо ва ној исто ри о гра фи ји, ви ше као но ви при ступ и ин тер пре та ци ја 
не го као фак то граф ски до при нос.

Тур не је по ди ја спо ри, да ка ко за пад ној и до при но си еко ном ске али 
и по ли тич ке еми гра ци је, би ли су као отва ра ње већ од шкри ну тих вра та 
ко ја су је два че ка ла да бу ду отво ре на. Ни ко ме на па мет ни је па да ло да се 
од шкри ну вра та за пад ног све та, ме ди ја и пу бли ке, ло би ја и по лу га ути ца-
ја. Бал кан ска са мо до вољ ност, нар ци зам, его цен три зам и про вин ци ја ли зам 
би ли су нај бо љи са ве зник спољ ним и уну тра шњим ра зор ним про це си ма.

Бо ри слав Ми ха ј ло вић – Ми хиз (1922–1997)

Ре дов ни по се ти лац ре че ног књи жев ног са ло на у Кнез Ми ха и ло вој, 
Ми хиз је био је дан од нај ви спре ни јих и нај брит ки јих срп ских ин те лек-
ту а ла ца. Ње го ва уло га и ути цај би ли су не у по ре ди во зна чај ни ји и ве ћи 
не го што је би ло по зна то ши рој јав но сти.

На пр ви дан об ја вљи ва ња ре зул та та са пр вих ви ше стра нач ких избо ра, 
пом но је ис пи ти вао Во ји сла ва Ше ше ља у по ме ну том са ло ну, же ле ћи да 
ухва ти ње го ве пр ве спон та не ре ак ци је. По што је до био не ких 200.000 гла-
со ва, Ше шељ је вр ло за до во љан об ја шња вао ка ко је ње го ва стран ка по-
сти гла основ ни циљ, да бу де тег на ва ги, да ни је ни ра чу нао на ви ше од 
100–200.000 гла со ва, те да му то као екс тре ми стич кој стран ци да је ле пе 
пер спек ти ве, упо ре ђу ју ћи сво ју стран ку са оном Жан-Ма ри Ле пе на у 
Фран цу ској.

Ми хиз је био нај бли жи са Бра ном Црн че ви ћем, с ко јим га је збли жа-
ва ло, од срем ског по ре кла, из Ири га и Ру ме, пре ко за јед нич ког бе кри ја ња, 
до иде о ло шких ори јен та ци ја и по лу га ути ца ја. Био је пре зрив пре ма фран-
цу ском фак то ру у Евро пи, ви ше гер ма но фон ски ори јен ти сан, про ти ван 
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сва ком спољ њем ути ца ју, сво ме са го вор ни ку је дао нео по зи ву иде о ло шко-
-слу жбе ну ка рак те ри сти ку: „за пад њак и док три нар”.

Са гла сан са Мо мом Ка по ром ка да је го во рио да је зна ње стра них 
јези ка по треб но са мо кел не ри ма, из ја шња вао се за са мо до вољ ност, ни је 
по ми њао но ве стра не је зи ке у окру же њу, ми сле ћи мо жда да су и они већ 
су ви шни.

Хр ват ски но ви нар Ху де лист, ко ји је об ја вио књи гу о До бри ци Ћо си-
ћу, по сле ви ше ме се ци бо рав ка у Бе о гра ду и ни за ин тер вјуа и сло бод них 
раз го во ра, при да вао је ка сни је из у зет но зна чај ну уло гу Ми хи зу уоп ште, 
по себ но ути цај на До бри цу Ћо си ћа. При том ни је до вољ но пот кре пио на 
осно ву че га је то ус твр дио на на слов ној стра ни бе о град ског не дељ ни ка.

Је дак и про во ка ти ван, пр зни ца и ис кљу чив, ви ше та лен то ван и лу ци-
дан не го кре а ти ван и ра ци о на лан, упр кос мно гим ма на ма био је по кре-
тач ка сна га срп ске фру стра ци је пред опре сив ном бро зо мо ром. Не пре су шне 
енер ги је и не у кро ти вог тем пе ра мен та, ње гов ути цај на окру же ње, по чев 
од пр вог кру га у Си ми ној 9, био је да ле ко се жни ји но што се на слу ћу је.

Као сјај но шти во и вр хун ско све до чан ство јед ног оскуд но схва ће ног 
до ба, ње го ви ме мо а ри, Ау то би о гра фи ја о дру ги ма, от кри ва ју и ту ма че ви ше 
од дру гих, не от кри ва ју ћи при том сва знат но ва жни ја ис ку ства и са зна ња 
је дин стве ног ак те ра и све до ка сво га вре ме на.

Син све ште ни ка из Ири га, из вор ни Сре мац по тем пе ра мен ту и ви спре-
но сти, био је у мла до сти у вре ме Дру гог свет ског ра та, ва тре ни ско је вац 
и још гор љи ви ји ко му ни ста. Убр зо по сле ра та је уви део ку да то мар шал 
усме ра ва и че му све то во ди, шта сто ји иза брат ског-је дин ства, урав ни-
лов ке и сла бих Ср ба за то бож ја ку Ју го сла ви ју, по ста је вре ме ном не ма њи 
на ци о нал-па три о та, оста ју ћи при том усло вљен пар тиј ским и слу жбе ним 
окру же њем. Рет ко ин те ли ген тан, иа ко не и то ли ко кре а ти ван, на До бри-
во ја Ћо си ћа је вр шио пре су дан иде о ло шки и по ли тич ки, књи жев ни и инте-
лек ту ал ни ути цај, као не ка вр ста по ли тич ког и иде о ло шког мен то ра.

Ака де мик До бри ца Ћо сић (1921–2014)

Нај ти ра жни ји срп ски пи сац, кад се има у ви ду укуп но де ло, пре ма 
не ки ма чак и „отац на ци је”, иде о лог срп ске стра не на ци о нал-со ци ја ли зма. 
Из ја шња вао се ра до као убе ђе ни де мо кра та, иа ко се у ва жном мо мен ту 
из ја снио за јед но пар тиј ски си стем.

Би ло је то но вем бра 1985, у љу бљан ској крч ми „Мрак”, на са стан ку са 
во ђа ма сло ве нач ке ди си ден ци је (опо зи ци је још ни је би ло), Та ра сом Кер-
ма ну е ром, Спо мен ком Хри бар и Ти не Хри ба рем, оку пље них око Но ве 
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Реви је, на ко ји са ста нак је до шао за јед но са ака де ми ци ма Ми ха и лом Мар-
ко ви ћем и Љу бом Та ди ћем. Раз го вор је био на те му бу дућ но сти Југо сла-
ви је у вре ме ну по сле Брозoве смр ти. На пи та ње сло ве нач ких ко ле га о 
ти пу бу ду ћег уре ђе ња, бе о град ска еки па се спрем но опре де љу је за јед но-
пар тиј ски, што по твр ђу ју уна кр сни ис ка зи с јед не и дру ге стра не.179

Ви ше го ди на пре то га, пре ма све до че њу јед ног дру гог ака де ми ка 
СА НУ, До бри ца Ћо сић го во ри ка ко му за ви ди на ње го вој ве ри у Бо га, док 
се ње го ва ве ра од но си на срп ски на род. Ако је на род ве ћа вред ност од чо-
ве ка и Бо га, по је дин ца и тран сцен ден ци је, не ма по тре бе под се ћа ти ка ко 
се на зи ва ју те вр сте иде о ло ги ја.

По сле два де се так го ди на по знан ства, До бри ца под се ћа са го вор ни ка 
на два де се то го ди шње при ја тељ ство. У вре ме ка да су се упо зна ли, на одре-
ђе на пи та ња и при мед бе на зва нич ну по ли ти ку и до ми ни ра ју ћу иде о ло шку 
ори јен та ци ју, вај као се ка ко он не ма власт. На кон ста та ци ју са го вор ни ка 
да има ви ше од вла сти, скеп тич но при ма тврд њу да је то ње гов ути цај.

На об но вље но пи та ње по сле 20 го ди на и пре ђе ног пу та за то вре ме, 
не ма дру гог из бо ра не го да се, иа ко не ра до, сло жи са тим би лан сом – ње-
гов ути цај је зби ља био ку ди ка мо ја чи од вла сти, за крат ко вре ме ка да се 
на шао на че лу др жа ве.

По во дом осни ва ња Ин сти ту та за ге о по ли ти ку, на ста лог кад је све већ 
би ло го то во пре ва зи ђе но, кра јем де ве де се тих, чу ди се „ка ко ов де ни ко не 
раз ми шља” по пут ње го вог са го вор ни ка. 

При ја тан и пред у сре тљив са го вор ник, у че му га је шар мом са мо Вук 
Дра шко вић мо гао над ма ши ти, дру же љу би во је при мао не ис то ми шље ни ка 
у свом ка би не ту у СА НУ, где је имао и не ку вр сту те ле фо ни сте-се кре та ра. 
Из ла зио је ра до у су срет ин тер вју и ма за стра не ме ди је, пу бли ци сте и те-
ле ви зиј ске еми си је. 

Ин тер вјуи би се те шко мо гли по ре ди ти са ње го вим тек сто ви ма, не-
кад не до ре че на ми сао, при том и не скла дан ис каз, те мељ ни ја лек ту ра, све 
до пре фор му ла ци је дак ти ло гра фи са ног, или већ пре ве де ног тек ста, мо гла 
је убла жи ти не ке од са др жај них сла бо сти.

При се ћао се и мла до сти у Тр сте ни ку, иа ко до ста ла пи дар но, ипак 
то ли ко да је пре ко му ни стич ких скло но сти и опре де ље ња, уз гред по ме нуо 
ин те ре со ва ња за збо ра шке иде је.

179 F. Her nan dez, Éli tes, in tel lec tu els et déman tèle ment de la You go sla vie. Ar chi ves 
du Qu ai d’Or say et témo ig na ges d’un pro ces sus de lon gue durée (1945–1992) [Елите, интелек-
ту ал ци и рас пар ча ва ње Ју го сла ви је. Ар хив Ке д’Ор се ја и све до че ња о про це су ду гог 
тра ја ња (1945–1992)], док тор ска ди сер та ци ја, EHESS (мен тор Б. Бо јо вић), 369–372.
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Го то во нај ра ди је и до ста че сто из но сио је и сво ја ис ку ства са Срп ском 
пра во слав ном цр квом, ви ше пу та о то ме ка ко је свог „тет ка” до вео за па-
три јар ха, те ка ко је Броз био до те ме ре за до во љан ње го вим ра дом, да му 
се вај као ка ко би Гер ма на, да је без ман ти је, био у ста њу по ста ви ти за ми-
ни стра спољ њих по сло ва.

У го ди на ма пре из бо ра па три јар ха Па вла, ра до је про јек то вао ње го-
вог на след ни ка, све до ски це ро бот-пор тре та бу ду ћег па три јар ха, ка ко 
мо ра би ти из Ср би је, од го ва ра ју ћег про фи ла и слич но. За ми тро по ли та 
Ам фи ло хи ја ка те го рич но је твр дио да мо ра оста ти у Цр ној Го ри, да „по-
ку са шта је та мо по се јао”.

Зна ме ни та и обим на ево ка ци ја са вре ме не ели те, оби мом и са др жа јем 
чи ни не ку вр сту не вољ ног уступ ка до ми нант ном ан ти хе ро ју, на ра чун 
спо ме на ра о хе ро ји ма бор бе про тив ве тре ња ча ана хро ни зма. Ви ше под-
ра зу ме ва њем, екс по ни ра Ћо си ћа при том као је ди ног са рад ни ка слу жби, 
док оста ли из дру штва у Си ми ној 9 из гле да ју по пут след бе ни ка, го то во 
не ду жних жр тви. Ути цај и уло га за пра во во де ћег ин спи ра то ра се при том 
пре ћут ку је, што је по себ но за ни мљи во и не ма ње ин ди ка тив но за ову 
вр сту при сту па.

Софија Шкорић, Милан Давидовић, Добрица Ћосић, Рашко Поповић и  
фокстеријер Јупи – испред књижаре Матице српске у Кнез Михаиловој
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Љу ба По по вић (1934–2016)

Ака дем ски сли кар, члан бе о град ског умет нич ког по кре та Ме ди ја ла, 
био је по све му су де ћи нај у спе шни ји и нај при зна ти ји срп ски сли кар у све-
ту. Од ра стао у Ва ље ву, за рат них го ди на, по за вр ше ној Ли ков ној ака де мији 
у Бе о гра ду, у кла си Ми ла Ми лу но ви ћа или Мар ка Че ле бо но ви ћа, од ла зи 
ра но у Па риз, где сти че ме ђу на род ну афир ма ци ју као ни је дан срп ски сли-
кар пре ње га. Вре ме ће без сум ње по ка за ти да ли ње го во де ло над ма шу је 
ства ра ње ону ша чи цу до ма ћих сли ка ра ко ји су сте кли упо ре ди ву ме ђуна-
род ну афир ма ци ју.

Дру же ње са Љу бом по ти че из ра них се дам де се тих го ди на, на по чет-
ку са ње го вим ко ле гом из Ме ди ја ле, Ко стом Бра ди ћем. На ста вља се то ком 
го ди на, то ком по вре ме ног дру же ња, упр кос раз ли ка ма, уку са и ми шље ња, 
го ди на и опре де ље ња, окру же ња и рас по ло же ња.

По чет ком рас па да Ју го сла ви је, Љу ба је с ле та пре ла зио с Ја дра на и 
Кор чу ле, не Егеј и Хал ки ди ку, у се о це Кси ро по та му. Где је то ком лет њих 
ме се ци не у мор но ства рао, сли ка ју ћи го то во увек на ње му свој ствен на чин, 
нај ви ше на сред њим и плат ни ма ве ћег фор ма та.

Не ис ти чу ћи, али и не при кри ва ју ћи до жи вљај ње го вог сли кар ства, 
у пр вим го ди на ма кси ро по там ског пе ри о да, по вре ме ни по сма трач ни јан-
си ра ути ске, „све тлост Еге ја про би ја се на тво ја плат на”, па ра фра зи ра ју ћи 
ре чи Хен ри ја Ми ле ра, Аме ри кан ца ко ји до ла зи на Егеј, не би ли „Убио 
би ка у свом ср цу”.

Љу ба је са вр ше но ин те гри сао мен та ли тет и мер кан тил не ме ха ни зме 
тр жи шта умет но сти, дру жио се са зве зда ма шоу би зни са, имао стал не 
след бе ни ке и ме це не. Још као по чет ни ку, пр ви га ле ри ста су ге ри сао му је 
да име Љу ба за ме ни не ким дру гим, јер се те шко и по гре шно чи та на фран-
цу ском. Пред лог је глат ко од би јен, уз обра зло же ње „На у чи ће се”. Та ко је 
и би ло, за при лич но крат ко вре ме.

Имао је је дин стве ну осо би ну, по себ но за умет ни ке, сли ка ре, ства ра-
о це, на ро чи то у ди ја спо ри. Не са мо што ни је био су рев њив на успе хе дру гих, 
се би чан и нар ци со и дан, пре ма уо би ча је ној ства ра лач кој су је ти, не го је 
нај бо ље од њих сва ком при ли ком по ма гао, про мо ви сао, ра до вао се ту ђем 
успе ху и хва лио ту ђа оства ре ња. Дру жио се с ужим кру гом нај у спе шни јих 
из ди ја спо ре, сли ка ри ма, ин те лек ту ал ци ма, спор ти сти ма, био му је на 
ср цу сва ки бо љи так отаџ би не и сво јих, што му се, као по пра ви лу, ни је 
уз вра ћа ло.

Га ле ри ја СА НУ је 2001. го ди не про гра ми ра ла ре тро спек ти ву ње го вог 
сли кар ства, при пре ме су уве ли ко би ле у то ку, ка да је пре ма од лу ци Пред-

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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сед ни штва СР Ју го сла ви је, от ка за на на нео д ре ђе но вре ме. Пред сед ник 
Ко шту ни ца упра во се вра тио из по се те Ско пљу, ода кле је по звао не ког 
ло кал ног ства ра о ца ко ји је на пре чац упао у тер мин ре тро спек ти ве Љу бе 
По по ви ћа. Ина че до пи сни члан СА НУ „Ван рад ног са ста ва”, го во рио је 
да ни кад не до би ја од СА НУ ни ка кве ма те ри ја ле и да уоп ште не зна свр ху 
тог члан ства. Слич но је го во рио и Алек сан дар По по вић, углед ни исма но лог 

Љуба Поповић, Без назива (Историјски музеј Србије, уље на платну,  
димензије: 100 × 70 цм, инв. Л. бр. 3372)

Књи жев ни са лон Ми ла на Да ви до ви ћа
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и брат Ми ће По по ви ћа и на уч ни са вет ник CNRS, у Па ри зу, та ко ђе до пи-
сни члан СА НУ. Ни ка да за жи во та Љу ба ви ше ни је из ла гао у Бе о гра ду. 
Осно вао је при ват ну ле гат-га ле ри ју у Ва ље ву. Из ла гао је у га ле ри ји у Су-
бо ти ци, под по кро ви тељ ством ме це не и ен ту зи ја ста умет но сти, ко лек ци-
о на ра и спон зо ра, су бо тич ког Ма ђа ра.

Кад му је пу ков ник Пе тар Бо шко вић, ко ман дант бој ног бро да и на-
чел ник Вој ске Ср би је за од но се са јав но шћу, пред ло жио ве ли ку из ло жбу 
у До му вој ске у Бе о гра ду, до ча ра ва ју ћи бил борд пре ко це ле згра де са на-
сло вом „Лу ба”, не у пу ће но ми сле ћи да је та ко би ло по треб но тран скри бо-
ва ти Љу би но име у Фран цу ској, би ло је из ве сно да од ре тро спек ти ве у 
До му вој ске не ће би ти ни шта.

Дуг пре ма ве ли ком сли ка ру, па три о ти и не слу жбе ном ам ба са до ру 
кул ту ре сво је зе мље, отаџ би на је бар пост хум но оду жи ла, ве ли ком ре тро-
спек ти вом ко ју су у га ле ри ји СА НУ ор га ни зо ва ли 2019. ње го ва су пру га 
Сла ви ца Ба тос и Ни ко ла Ку со вац.

Мо мо Ка пор (1937–2010)

Лет ње дру же ње у Ура но по ли су, Кси ро по та му, Мо ма са ње го вом су-
пру гом Љи љом, у пан си о ну Ка ри, по том у Ски те су, код По ле Бон. Ве че ра 
са Љу бом По по ви ћем и Сла ви цом, Ми лош и Ра да.

Ан дре Ги ју и Љу ба По по вић – Кси ро по та му, 4. јул 2004.

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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Че сто на пла жи пан си о на Пор то 
Ка ли а ли, код Ну ли и Љи ље уда те за 
ње ног си на. Од пре под не ис пи ја се 
ци пу ро уз не ко ме зе. Мо мо при ча о 
са хра ни Или је Бо јо ви ћа, 12. де цем бра 
1971, на Но вом гр о бљу у Бе о гра ду, на 
ко јој је би ло мо жда хи ља ду љу ди, као 
о до жи вља ју. Ста си ти ди на рац отме-
ног из гле да, са ве ли ким бр ко ви ма, из-
ја вљу је си ну са у че шће гром ким гла-
сом, да се чу је: „Из гу био сам вр сног 
при ја те ља, ве ли ког чо ве ка и Срби на, 
Или ју Бо јо ви ћа”. 

Опи су је си на ко ји је до шао из 
Па ри за, у ду гач кој бун ди од чин чи ле, 
до бро пам ти, при том схва та да пи јуц-
ка с по зна тим ли ком, кога тад ни је 
по зна вао. Раз го вор о те шким пи та њи-
ма ср бо ста на и при кљу че ни ја, сва ки 
уз дах Мо мо про пра ћа: „Ал то ни је раз-
лог да не дрм не мо још по јед ну”. Руча 
се кад до ђе вре ме, ми диа тса га на ки и 
оста ло (хва ле ћи вр сну ку хи њу Ну ли), бућ не у мо ре на то бож тре нут но отре-
жње ње, те спа ва ње на пе ску под сун цем, све до не из бе жних опе ко ти на.

Мо мо за то вре ме узи ма је дан од пр вих мо бил них те ле фо на, си менс, 
зо ве кћер ку Ану у Рим на опу ште но ћа ска ње. Је дан ње гов ко ле га има при 
том оби чај да зо ве кад угра би при ли ку Ау стра ли ју, не ма ре ћи на вре мен ску 
раз ли ку.

Мо мо је ду хо вит, шар мер, ко зер, бон ви ван, вид и здра вље му све сла-
би ји. Љу бу нер ви ра што ни је бо ље схва тио свој та ле нат, дру га ри су још 
од сту ди ја на Ли ков ној ака де ми ји, лак ше је пи са ти не го сли ка ти, ма ње и 
при бо ра, али и за ра де, за ви си од име на...

На ред них го ди на Мо мо и Љиљ ке иду по Тур ској на мо ре, сва ки пут 
на дру го ме сто, ка ко ка жу, ни су ве за ни за Хал ки ди ки као Љуба и Ни ко ла 
Ку со вац.

По чет ком де ве де се тих, слу ша ју ћи ра дио Бе о град на по врат ку из Грч ке, 
као у ди рект ном пре но су, уз бу на на Ист Ри ве ру у УН, за се да Са вет без бед-
но сти, алар мант но ста ње и у Стејт де парт мен ту, оп шта кон стер на ци ја у ЕУ, 
на ја ва ван ред них ме ра и ва зду шних уда ра, па ни ка и по мет ња у „ме ђу на-

Цртеж Моме Капора  
(приватно власништво)

Књи жев ни са лон Ми ла на Да ви до ви ћа
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род ној за јед ни ци”, по вод: „Ср би 
су ушли у Бе о град”, ла ка при чи ца 
Мо ме Ка по ра за опу шта ње срп-
ских ту ри ста, који на по врат ку с 
грч ког мо ра ус пе ју да ухва те Ра дио 
Бе о град, пре мо те ла Џеп, ако не и 
Ста ри храст.

Не што ка сни је ка ри ка ту ра на 
на слов ној стра ни Лос Ан ђе лес Тај-
мса, два му сли ман ска бор ца у за-
кло ну иза по лу сру ше ног зи да у Са-
ра је ву, слу ша ју Во ис оф Аме ри ка, 
оче ку ју ћи је ди ни спас оту да, све 
за вре ме ма сов них не ми ра у ви ду 
гра ђан ског ра та у ЛА, чу ју ка ко 
„фе де рал не сна ге ула зе у ЛА”, „ово 
не ва ља” ка же је дан дру го ме, ко ји 
до да је: „Ср би су из гле да и та мо кре-
ну ли”. То је би ло док је још би ло 
ду ха и ху мо ра, док враг ни је од нео 
ша лу и ве дри ну са Дри не, док је 
још би ло љу ди као Мо мо Ка пор.

Дру же ње по вре ме но, иа ко 
рет ко, и у Бе о гра ду, јед ном у вре ме по ста код Мо ме и Ли ки у Ска дар ли ји, 
са До бри цом Ћо си ћем, по сти се, не бит но за што, али се по сти, ка ча мак 
на во ди, не ма ра ки је, са мо ви но.

Про шао је све та и ве ка, иа ко је го во рио ка ко су стра ни је зи ци по треб-
ни са мо кел не ри ма. Био је про зван „ћет ни ком по ћет ни ком” у ње го вом 
род ном Са ра је ву, иа ко пар ти зан ски син. По то мак ер це го вач ких вла ха из 
Би ле ће, за ко ју Ва лен тин Ин цко ка же да има нај ви ше док то ра на у ка у БиХ, 
био је нај чи та ни ји срп ски пи сац, та лен то ва ни сли кар и оми ље ни цр тач, 
сјај ни лик у су мор ном до бу бал кан ског там ног ви ла је та, тра чак сун ца над 
пу ше ћим ру ше ви на ма ав но јев ске уј дур ме.

Ака де мик Слав ко Ле о вац (1929–2000)

Пред сед ник Се на та Ре пу бли ке Срп ске, ре дов ни члан Ака де ми је на-
у ка Бо сне и Хер це го ви не, Слав ко Ле о вац је био углед ни исто ри чар књи-
жев но сти – ан дри ћо лог.

Цртеж Моме Капора (приватно власништво)

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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Че сто је бо ра вио у Бе о гра ду и по вре ме но до ла зио у књи жев ни са лон 
Ми ла на Да ви до ви ћа. Био је је дан од нај за хвал ни јих и нај ин те ре сант ни-
јих са го вор ни ка, би ло да је у пи та њу ди пло ма ти ја на ста ју ће др жав но сти, 
на ро чи то на те му кул ту ре и књи жев но сти. Без дру гог ау ди то ри ју ма јед-
ном при ли ком је ис при чао, ско ро не вољ но, нео бич ну по је ди ност.

Као је дан од уред ни ка за ве ли ку Про све ти ну и СКЗ еди ци ју, 100 пи-
са ца срп ске књи жев но сти, ко ја је кра јем ше зде се тих и по чет ком се дам де-
се тих оку пи ла у тој се ри ји нај бо ље пи сце и де ла срп ске књи жев но сти, био 
је у пре пи сци са Вла да ном Де сни цом. 

Ве ли ки пи сац, јед на вр ста ико не Ср ба у Хр ват ској, по то мак по мај ци 
сер да ра Сто ја на Јан ко ви ћа, нај у глед ни је ло зе у Дал ма тин ској Кра ји ни, 
чо век за ко га се при ча ло ка ко је Јо си пу Вр хов цу, хр ват ском ви со ком функ-
ци о не ру СКЈ, на не ком при је му пљу снуо ча шу ви на у ли це,180 нео че ки ва но 
је од био пред лог да бу де увр штен у тај књи жев ни ико но стас.

Ви ше не го из не на ђе ни Слав ко Ле о вац, пи тао је Де сни цу за обра зло-
же ње, од го вор је био ко ли ко сув и кра так, још ви ше нео че ки ван: „Не при-
па дам том кул тур ном кру гу”.

На жа лост и ве ро ват но због из не на ђе ња, из о ста ло је пот пи та ње, ком 
кул тур ном кру гу при па да, са мим тим и од го вор, ко ји је упр кос оче ки ва-
ном, у скла ду са пр вим, мо гао би ти још иза зов ни ји.

Би ло је то вре ме но вих и ста рих тен зи ја, по де ла и фру стра ци ја, рат-
них дра ма и ем бар га на Дри ни ко јим је СР Ју го сла ви ја на мет ну ла стрикт ну 
бло ка ду про ме та ро бе на гра ни ца ма пре ма Бо сни и Хер це го ви ни, што не 
мо же, раз у ме се, има ти ути ца ја на по ме ну ту из ја ву. Раз го во ри на те му „пре-
ча на”, Све то за ра При би ће ви ћа и слич но, ни су има ли ве ли ког до ме та. 
Ипак, не ду го за тим, по сле Олу је, ав гу ста 1995, ствар по ста је бар с јед не 
стра не ја сни ја. Да је Вла дан Де сни ца био ви зи о нар, или се, као и Ни ко ла 
Те сла, ни је та ко ла год но осе ћао у бе о град ској сре ди ни, рад на хи по те за 
би се мо гла усу ди ти и све сти на јед ну реч – мен та ли тет – ко ју би тре ба ло 
пре пу сти ти не ким бу ду ћим ис тра жи ва њи ма, ако их кад бу де.

180 Ду шан Ко стић је на пи сао сво ја се ћа ња о су ко бу Вла да на Де сни це и Гу ста ва 
Кр кле ца у Са ра је ву. Би ло је то за вре ме не ког кон гре са или слич ног ску па Удру же ња 
књи жев ни ка Ју го сла ви је. Гу став Кр клец је не пре ста но про во ци рао Вла да на да је за 
вре ме Дру гог свет ског ра та жи вео у За дру, под окри љем Ита ли ја на, чак и пи сао уџ-
бе ни ке на ита ли јан ском је зи ку. Вла дан му је од го ва рао да је он, Кр клец, уре ђи вао 
уста шки лист Гра ни чар у Зе му ну, па ни ком ни шта. Реч по реч и Вла дан га је рас па-
лио пе сни цом по сред ли ца, по ло мио му на о ча ре и рас кр ва вио, па је убр зо сме штен у 
са ра јев ску бол ни цу. Хр ват ска де ле га ци ја је ума ло на пу сти ла скуп. Кад су оти шли да 
по се те Гу ста ва у бол ни ци, пре би је ног и ра ње ног, Бран ко Ћо пић је ка сни је го во рио: 
„Ни је Кр клец, не го Цр клец, ни је Де сни ца не го Пе сни ца (до пу на, Д. Ара ни то вић).

Књи жев ни са лон Ми ла на Да ви до ви ћа
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Ака де мик Бо ри слав Пе кић  
(1930–1992)

Из да нак јед не од нај у глед-
ни јих Дроб њач ких по ро ди ца из 
Шав ни ка,181 Бо ри слав Пе кић је, 
као што је по зна то, је дан од нај бо-
љих и нај плод ни јих срп ских пи-
са ца XX века.

Пи сац јед ног од нај ве ћих 
књи жев них опу са, у ко јем три ло-
ги ја Злат но ру но пред ста вља не-
што по пут цин цар ске би бли је, чу-
вар се ћа ња на ро да без исто ри је, 
др жа ве и књи жев но сти, ко ји је при 
том дао нај бо ље из дан ке ели та ма 
свих бал кан ских зе ма ља.

Као је ди ни члан пр ве и пра ве 
Де мо крат ске стран ке, због че га је 
низ го ди на ро бо вао по Бро зо вим 
ка за ма ти ма, био је и је дан од осни ва ча но ве Де мо крат ске стран ке. До ла-
зио је у то вре ме у књи жев ни са лон Ми ла на Да ви до ви ћа, сми ре но и ти хим 
гла сом уче ству ју ћи у рас пра ва ма то ком осни ва ња стран ке, као у оној да ли 
је по тре бан пре фикс „срп ска” или не, у зе мљи у ко јој сад већ жи ве го то во 
са мо Ср би. Ди ле ма је нај лак ше раз ре ше на ства ра њем две стран ка, са и без 
на ци о нал ног пре фик са, зна се у ко јој је био Бо ри слав Пе кић.

Се део је са сво јим као у ро де ду гим, не ка ко скло пље ним но га ма, за 
ко је је Ра до ван Са мар џић го во рио да ра сту ди рект но из стру ка, у скром-
ним ни ским фо те ља ма, док су оста ли че сто га ла ми ли, ста ло же но је по-
ку ша вао да умек ша не су гла си це и же сто ке ду е ле Ми хи за и Бра не, ина че 
нај бо љих дру га ра и исто ми шље ни ка.

У го ди на ма кад Ми лош Цр њан ски, ко нач но, по сле ду гих при пре ма 
и пре го во ра, не из ве сно сти, на кон ду ге и те шке еми грант ске суд би не, ипак 

181 Ина че бли жи ро ђак Че до ми ра Па ви ћа, осни ва ча срп ске пе ри о ди ке у САД, 
ди пло мац Бер кли уни вер зи те та, во ђа сто ти нак до бро во ља ца до оп са де Ска дра 1912, 
пре ма ре пор та жа ма за аме рич ки лист (Ч. Па вић, С Па ци фи ка до Ска дар ског бла та, 
при ре ди ли: К. Ви да ко вић-Пе тров, Ђ. Н. Ло пи чић, Т. Ћо ро вић, Под го ри ца 2016, пр во 
из да ње Чи ка го 1913), по пут Џо на Ри да о Ср би ји 1915, по ги нуо као до бро во љац срп-
ске вој ске на Мач ко вом ка ме ну, 1914. го ди не.

Ака де мик Бо ри слав Пе кић

Бо шко И. Бо јо ви ћ, Академије
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при сти же у Бе о град, Бо ри слав Пе кић као млад и још не а фир ми сан пи сац, 
го то во до ско ра шњи ро би јаш и про ка за ни опо зи ци о нар, ви део је ле ген дар-
ног пи сца у Клу бу књи жев ни ка, уса мље ног за сто лом, ко ме ни ко не сме 
да при ђе. При ла зи сто лу Ми ло ша Цр њан ског, пред ста вља се и осло вља ва 
га са го спо ди не, на шта до ју че ра шњи еми грант, оче ку ју ћи про во ка ци ју 
у оту ђе ној сре ди ни, ви дев ши не по зна тог мла дог чо ве ка, збу ње но од го ва ра 
„Али ни сам ја го спо дин”, „Сад и ја ви дим да ни сте го спо дин” ре зиг ни ра-
но је уз вра тио Бо ри слав Пе кић.

Ака де мик Но ви ца Пет ко вић (1941–2008)

Ро ђен код Ли пља на на Ко со ву рав ном, про фе сор књи жев но сти XX 
ве ка на Уни вер зи те ту у Са ра је ву и у Бе о гра ду, члан Ака де ми је на у ка и 
умет но сти Ре пу бли ке Срп ске, био је та ко ђе по се ти лац књи жев ног са ло на 
Ми ла на Да ви до ви ћа у књи жа ри Ма ти це срп ске у Бе о гра ду. 

Ста ло жен и раз ло жан, сми рен и про ми шљен, Но ви ца Пет ко вић је 
био из у зе тан по зна ва лац срп ске и свет ске књи жев но сти, пло дан есе ји ста, 
до бар по зна ва лац Са ра је ва и бо сан ске сре ди не. 

Од ње га се мо гло чу ти ка ко је из гле да ла Са ра јев ска кул тур на чар-
ши ја у пред рат но вре ме, као и у вре ме зим ске олим пи ја де, фа мо зног исто-
риј ског до ме та Са ра је ва и Бо сне. Та ко је уве ра вао са го вор ни ке, ка ко су 
се при пад ни ци три ве ро и спо ве сти мо гли ме ђу соб но рас по зна ва ти, чак и 
с ле ђа, на осно ву го то во нео сет них раз ли ка, хо да, по на ша ња, те шко је 
не у пу ће ни ма би ло зна ти за пра во ка ко.

При ли ком раз го во ра о то ме ка ко др жа ва не ма стра те ги ју кул тур ног 
и на уч ног раз во ја, не по др жа ва нај по треб ни је на уч не про јек те и за о ста је 
у го то во свим обла сти ма дру штве них на у ка, ко је ча ме у на сле ђу ни ве ла-
ци је и на сле ђе ног дог ма ти зма, не оспо ра ва ју ћи те кон ста та ци је, као вр стан 
по зна ва лац са ра јев ске и бе о град ске ака дем ске сре ди не, до пу њу је по зна ту 
сли ку: „Ка ква год да је др жа ва и ње но бес пу ће, ве руј те да смо ми, про фе-
со ри и на уч ни ци, не у по ре ди во го ри, ти ме што се ме ђу соб но раз ди ре мо, 
мр зи мо и под ме ће мо јед ни дру ги ма, чи ни мо ве ћу ште ту, но што би држа-
ва мо гла и хте ла”.

Про фе сор др Жар ко Ви до вић (1921–2016)

Исто ри чар умет но сти, есе ји ста, фи ло зоф и исто ри чар ци ви ли за ци-
је, рет ко ши ро ког спек тра зна ња и кул ту ре, по ли гло та и чо век не ис црп-
ног жи вот ног ис ку ства. Као до бро во љац у Април ском ра ту, би ва ухап шен 
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у Са ра је ву и де пор то ван у Ја се но вац, по том у не мач ки кон цен тра ци о ни 
ло гор код Нор ви ка у Нор ве шкој, оту да бе жи у Швед ску где у Уп са ли на-
ста вља сту ди је. По сле ра та хап шен у Ју го сла ви ји због сво јих ста во ва о де-
мо кра ти ји, по том пре да је исто ри ју ци ви ли за ци је на Уни вер зи те ту у Са-
ра је ву, ка сни је је про фе сор Уни вер зи те та у За гре бу, ода кле је про те ран због 
кри тич ког ста ва пре ма ср бо фо би ји у вре ме при пре ме Ма спо ка, по том 
пре ла зи у Бе о град, где ра ди све до пен зи је 1986. го ди не у Ин сти ту ту за 
књи жев ност и умет ност.

Оста вио је им по зан тан исто риј ско, књи жев ни и умет нич ки, фи ло-
соф ски и те о ло шки есе ји стич ки и мо но граф ски опус, као што се мо же 
ви де ти из ње го ве Би о би бли о гра фи је (1948–2015) об ја вље не у Бе о гра ду 2018. 
го ди не. По чев од: Ме штро вић и са вре ме ни су коб скулп то ра с ар хи тек том: 
је дан есте тич ки про блем, „Ве се лин Ма сле ша” Са ра је во 1961; пре ко Ње гош 
и ко сов ски за вјет у но вом ви је ку, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 1989; Огле ди 
о ду хов ном ис ку ству, Бе о град 1989; Тра ге ди ја и Ли тур ги ја: есеј о ду хов ној 
суд би ни Евро пе, Ви зан тиј ско огле да ло, Ниш 1996; и мно ге дру ге, све до 
Умет ност у пет епо ха, Бе о град 2019, уз основ ну те зу пра во слав не фи ло-
со фи је: „Да је Бог од но сан тво ре ви ни, све ту и чо ве ку и с Њим се зби ва 
дра ма сло бо де и љу ба ви”.

Као све стра но обра зо ва ни ин те лек ту а лац, по ли гло та ко ји је сту ди рао 
у Швед ској и упо знао раз ли чи те сре ди не, је дан од по себ но рет ких, уз 
Вла де ту Је ро ти ћа, пра во слав ни ин те лек ту а лац, Жар ко Ви до вић је од у да-
рао од срп ске и на ро чи то бе о град ске се ку ла ри зо ва не ака дем ске и ин те лек-
ту ал не сре ди не.

Сто га је сте као за хвал ни ау ди то ри јум и број ну чи та лач ку пу бли ку, за 
вре ме об но ве ли тур гиј ског и ду хов ног жи во та, у срп ским зе мља ма, осам-
де се тих и де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. Био је и ве о ма ра до ви ђе ни 
уче сник на сту дент ским и дру гим три би на ма, пре да ва њи ма, окру глим 
сто ло ви ма и по ле ми ка ма, као и у књи жев ним са ло ни ма, по себ но нај по-
зна ти јем са ло ну, Ми ла на Да ви до ви ћа.

Пр ву књи гу у Ср би ји об ја вио му је из да вач „Фи лип Ви шњић” у Бе о-
гра ду 1989. го ди не. Био је го то во је ди ни мо гу ћи пре во ди лац књи ге Иде је 
за крај ве ка: пре глед са вре ме них иде ја (Gu i de des idées con tem po ra i nes), Књи-
жев не но ви не, Бе о град 1991, Жан-Ма ри До ме на ка, због оби ља фи ло соф ске 
и ан тро по ло шке фран цу ске тер ми но ло ги је.

Ни је на жа лост имао до вољ но раз у ме ва ња за пре во ђе ње Ре не Жи ра ра, 
про фе со ра ан тро по ло ги је на Уни вер зи те ту Стан форд, ко га је Жан-Ма ри 
До ме нак на зи вао Хе ге лом хри шћан ства и ко ји је про кр чио но ве пу те ве у 
ан тро по ло ги ји ре ли ги је, ми мо фран цу ског ла ич ког и ка то лич ког ака дем-
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ског еста бли шмен та, да би пред крај жи во та ипак по стао је дан од 40 „бе-
смрт ни ка”, Ин сти ту та на ке ју Кон ти, Фран цу ске ака де ми је на у ка. Као што 
ни је имао раз у ме ва ња за пре вод књи ге Ла жна бра ћа (Les fa ux frè res), та да 
нај по зна ти јег фран цу ског но ви на ра, спе ци ја ли сте за ис точ ну и Ју го и сточ ну 
Евро пу, Ко сте Хри сти ћа, ко ју је Но лит хтео да об ја ви у срп ском пре во ду. 

Обра зло же ње Жар ка Ви до ви ћа је би ло да у тој сту ди ји не ма ни шта 
но во у од но су на по зна ту гра ђу и из во ре. На ру че на од стра не углед ног па-
ри ског из да ва ча Фа ја ра, по чет ком де ве де се тих го ди на, ова син те за је има-
ла циљ да при бли жи фран цу ској и фран ко фон ској чи та лач кој пу бли ци 
узро ке, ко ре не и уло ге сло же не ју го сло вен ске кри зе, са ак цен том на срп-
ском пи та њу у вре ме рас па да Ју го сла ви је. Би ла је то још јед на про пу ште на 
при ли ка за ар ти ку ла ци ју ак ту ел них пи та ња, ми мо ута ба них стран пу ти ца 
за ка сне ле и нео пе ра тив не срп ске ре жим ске ан ти про па ган де.

Про фе сор др Вељ ко Ђу рић Ми ши на

Је дан од мла ђих по се ти ла ца књи жев ног са ло на у књи жа ри Ма ти це 
срп ске у Кнез Ми ха и ло вој, исто ри чар Вељ ко Ђу рић Ми ши на био је про-
фе сор Уни вер зи те та у При шти ни. Ба ви се исто ри јом Срп ске пра во слав не 
цр кве у XX ве ку, по себ но стра да ња цр кве не хи је рар хи је и све штен ства, као 
и срп ског на ро да у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској то ком Дру гог свет ског 
ра та.182 Та ко ђе, зна чај не су ње го ве мо но гра фи је из са вре ме не исто ри је 
Срп ске пра во слав не цр кве и о ње ним па три јар си ма.183 Ра дио је у Исто риј-
ском му зе ју Ср би је као ку стос исто ри чар (1981–1997), за тим на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту Уни вер зи те та у При шти ни, у Ин сти ту ту за срп ску кул ту ру 
у Ле по са ви ћу као ди рек тор [...] Као је дан од рет ких исто ри ча ра и ис тра жи-

182 Док то рат „Срп ска пра во слав на цр ква 1941–1945.” од бра нио на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду; В. Ђу рић, Уста ше и пра во сла вље: Хр ват ска 
пра во слав на цр ква, 2. до пу ње но из да ње, „Бе ле тра”, Бе о град 1989; Id., Ви кен ти је Про-
да нов: Па три јарх у рђа вом вре ме ну, ау то ро во из да ње, Бе о град 2018; Id., Пре кр шта ва
ње Ср ба у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској: при ло зи за исто ри ју вер ског ге но ци да, Ал фа, 
Бе о град –Зе мун 1991; Id., Гол го та Срп ске пра во слав не цр кве 1941–1945, На род на књи га 
– Ал фа, Бе о град 1997; Id., Срп ска пра во слав на цр ква у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској: 
1941–1945. го ди не, Ве тер ник 2002.

183 В. Ђу рић Ми ши на, Ле то пис Срп ске пра во слав не цр кве 1946–1958. го ди не: 
вре ме па три јар ха Га ври ла (1946–1950) и па три јар ха Ви кен ти ја (1950–1958), 1–3. књ., 
Срп ско кул тур но дру штво Зо ра, Книн, Бе о град 2000–2002; Id., Вар на ва па три јарх 
срп ски, Па ро хи ја Хра ма Све тог Са ве у Бе о гра ду и Епар хи ја срем ска, Бе о град 2009. 
(дру го из да ње: Под го ри ца –Пље вља 2012); Id., Гер ман Ђо рић: па три јарх у обез бо же
ном вре ме ну, 1–2, Ма на стир Све тог Сте фа на Слан ци, Бе о град 2012.
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ва ча ге но ци да у тзв. Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, име но ван је за ди рек-
то ра Му зе ја жр та ва ге но ци да у Бе о гра ду, где раз ви ја жи ву ак тив ност и 
да је зна чај не до при но се за ову уве ли ко за по ста вље ну област у срп ској 
исто ри о гра фи ји. Уред ник је Го ди шња ка Му зе ја жр та ва ге но ци да, као и 
мо но граф ских и пе ри о дич них из да ња Му зе ја.

Осим то га, во ди жи ву ак тив ност у по гле ду на бав ке гра ђе и књи га, 
свим ви до ви ма, у Му зе ју жр та ва ге но ци да ар хив ском и до ку мен тар ном 
гра ђом, из вор ним или ре про ду ко ва ним спи си ма, фо то гра фи ја ма итд. од 
уста но ва кул ту ре из бив ше Ју го сла ви је, као и ра се ја ња, пу тем до на ци ја и 
ле га та има ла ца гра ђе, као што је нпр. вред на до на ци ја про фе сор ке Да ја не 
Џон сон и дру гих.

До при нос ње го вих струч них ра до ва и јав них ини ци ја ти ва, те мат ских 
из ло жби и уче шћа у елек трон ским и дру гим ме ди ји ма, као и удео на уч них 
са рад ни ка чи јем је струч ном оспо со бља ва њу до при нео, пред ста вља ју до 
са да нај ве ћи по мак у на уч ном при сту пу, као и у упо зна ва њу ши ре јав но-
сти у Ср би ји и у дру гим зе мља ма са де лом срп ске исто ри је и се ћа ња ко ји ма 
на уч но и стра жи вач ка де лат ност, слич но као и пу бли ци сти ка, ни је би ла 
до вољ но по све ће на.

Про фе сор др Ар се ни је Јо ва но вић

Је дан од ре дов них по се ти ла ца књи жев ног са ло на Ми ла на Да ви до ви-
ћа био је Ар се ни је Јо ва но вић, про фе сор Фа кул те та драм ских умет но сти 
у Бе о гра ду, драм ски пи сац, сце на ри ста, сни ма тељ и фо то граф, рет ко акти-
ван и пло дан ства ра лац у ви ше обла сти.

Као ко а у тор ре пре зен та тив не те ле ви зиј ске се ри је „Вре ме фре са ка”, 
на сто јао је да по мог не за про мо ци ју те се ри је у Фран цу ској. Ви зан то ло зи 
са Се ми на ра Елен Ар вај лер на Сор бо ни, као Све тла на То ме ко вић и дру-
ги, би ли су жи во за ин те ре со ва ни да се та се ри ја при ка же на фран цу ској 
др жав ној те ле ви зи ји. Овај про јект на жа лост ни је би ло мо гу ће оства ри ти 
у по мањ ка њу раз у ме ва ња од го ва ра ју ћег уред ни штва на РТС.

Као про фе си о нал ни и та лен то ва ни фо то граф, Ар са Јо ва но вић је био 
ау тор фо то-пор тре та по се ти ла ца књи жев ног са ло на у књи жа ри Ма ти це 
срп ске у Кнез Ми ха и ло вој ули ци. Та ко је на стао чу ве ни „ико но стас”, га-
ле ри ја пор тре та та да нај по зна ти јих пи са ца, ин те лек ту а ла ца и умет ни ка 
у Бе о гра ду и у Ју го сла ви ји. 

Ка да би се знао бар ве ћи део име на ових пор тре та, би ло би то ко ри-
сно и по уч но све до чан ство јед ног про ху ја лог до ба. Са ме фо то гра фи је ових 
ли ко ва спа да ју у ар хив ски ма те ри јал ко ји би по го то во вре де ло са чу ва ти.
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По мо рац реч ним и мор ским во де ним пу те ви ма, ри бар ским чам цем 
без мо то ра, по се та Ја се нов цу, та да пу стом по љу са та бла ма са озна ка ма 
ме ста где су ко ва ни лан ци, пру га ко јом су ишли ва го ни до оба ле Са ве да 
ис то ва ре усмр ће не. Пло вид ба „Га ли о лом” до Си ци ли је и Мал те, Ду на вом 
и мо ри ма, од Бе о гра да до Ро ви ња.

Ре дов ни про фе сор Ака де ми је за филм, по зо ри ште и те ле ви зи ју, ау тор 
де се ти на еми си ја из кул ту ре и ре жи је број них ТВ дра ма на РТС-у, сед мо-
го ди шње сни ма ње се ри је Вре ме фре са ка, су о сни вач Би теф те а тра са Ми-
ром Тра и ло вић, ње гов пр ви умет нич ки ди рек тор, са рад ник Ra dio Fran ce, 
Ile is Ra dio, De utschland ra dio, три де сет го ди на са ау стриј ским ORF-ом, 
ау тор CD-а из да тог у Фран цу ској, дру гог у САД, по том у Пољ ској, ви нил 
пло че у Чи ка гу, ре жи сер у Бу гар ском на ци о нал ном те а тру Иван Ва зов, у 
Playho u su (Ен гле ска), ау тор две ре жи је у др жав ном Sta te Uni ve rity New 
York (Al bany). 

Ар се ни је Јо ва но вић је имао при ви ле ги ју да фо то гра фи ше ико не ма-
на сти ра Де ча на, у вре ме ка да су се при вре ме но на ла зи ле у На род ном 
му зе ју Ср би је, ра них де ве де се тих. С об зи ром на то да се од 1992. ка да су 
из ме ште не из ма на сти ра Де ча на, исто вре ме но ка да и ком пле тан ар хив, 
ри зни ца, ру ко пи си и оста ле вред но сти јед ног од нај бо га ти јих ар хи ва срп-
ске исто ри је, ове вред но сти ни су на од го ва ра ју ћи на чин обез бе ђе не и што 
ни су до ступ не уви ду јав но сти, ди ја по зи ти ви Ар се Јо ва но ви ћа ових ико на 
сни мље ни у На род ном му зе ју пред ста вља ју по себ ну вред ност, али и је дин-
стве но све до чан ство о не ма ру и не тран спа рент но сти Ср би је пре ма сво јој 
исто риј ској и кул тур ној ба шти ни пр вог ре да и нај ве ћег зна ча ја.

Слич но ва жи и за дру ге ар хи ва ли је у по се ду Ар се Јо ва но ви ћа, као и 
мно гих дру гих од нај по зва ни јих по сле ни ка кул ту ре и ства ра ла штва, ко-
лек ци о на ре и ан ти ква ре, би бли о фи ле и оста ле ен ту зи ја сте, све оно што 
не тра гом не ста је и про па да као на сле ђе зе мље у ко јој ни кад ни је би ло ма ње 
са мо по што ва ња и бри ге пре ма про шло сти и ње ној кул тур ној и исто риј-
ској ба шти ни.

Ка сних де ве де се тих го ди на књи жа ру и ан ти ква ри јат Из да вач ког пре-
ду зе ћа Ма ти це срп ске, ко ју је во дио као нај бо љи до ма ћин и не на ме тљи ви 
са го вор ник Ми лан Да ви до вић, пре у зео је Вла ди мир Ди ми три је вић као 
из да вач и књи жар L’A ge d’Hom me из Ло за не и Па ри за.

Књи жа ра Ми ла на Да ви до ви ћа је по сле не ког вре ме на за тво ре на, 
чи ме је пре стао да по сто ји мо жда по след њи зна ме ни ти књи жев ни са лон 
у Бе о гра ду.

Књи жев ни са лон Ми ла на Да ви до ви ћа
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