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РЕЧ  УРЕДНИКА

Емилија Радмиловић
emilijaradmilovic@yahoo.com

Убрзо ће протећи читаво столеће од додељивања Нобелове награде славном 

Рабиндранату Тагори. Библиозона бр. 4 доноси мали поглед на његов значај у просторима 

„памћења света“ и на место овог хуманисте и песника у нашем времену. Његов стих 

постао је бестежинско стање древног говора једног целог потконтинента. Свеже и ново 

човекољубље на трен је осветлило турбулентни XX век...

Рабиндранат Тагоре и његов аутограф на фотографији
објављеној у „Политици“ 16. новембра 1926. године





Индијски књижевник бенгалског језичког подручја Рабиндранат Тагоре 
је велики и комплексан песник, како по величини опуса тако и према 
књижевним врстама у којима се огледао, а такође и према обухвату тема, 
погледа на свет, идеја и стила. Највећи је песник времена у коме је живео, а 

један је и од највећих свих времена. Припада групи од шест најважнијих књижевника 
индијске књижевности, која постоји неколико хиљада година. Огледао се у разним 
књижевним областима: лирској песми, приповеци, роману, драми, есеју. У лирској 
поезији је његов књижевни дар највише дошао до изражаја, а лирски елементи су 
највреднији делови и осталих његових књижевних дела. Изузев лирике остала негова 
дела су нешто испод најбољих европских дела, али су у оквирима историје индијске 
књижевности високо рангирана. Драмским стваралаштвом у равни је, или нешто 
испод ње, према индијским књижевницима, док је својим романима, приповеткама и 
есејима надмашио све што је пре њега икад урађено у индијској књижевности.

Рабиндранат Тагоре је рођен у Калкути 7. маја 1861. године. Ондашње време у Индији 
карактерисао је отпор према верском фанатизму, то јест према верској заслепљености и 
претеривању, старим књижевним облицима и према британској колонијалној власти. 

Његова породица је била добро материјално ситуирана и припадала је вишој класи 
ондашњег индијског друштва. Рабиндранатов отац Дебендранат утемељио је цркву која 
је заговарала и пропагирала братску љубав међу свим људима независно од њиховог 
социјалног статуса. Његова породица је због тога била упоређивана са хришћанима 
и осуђивана од стране сународника, ради чега је била одбачена и изолована од 
друштвене заједнице којој је припадала и ако је из ње потекло више образованих 
људи и признатих уметника. Одрастао је без родитељске бриге и нежности, јер му 
је мајка рано умрла, а отац био често одсутан због путовања. Био је најмлађи син од 
седморо деце, а о његовом васпитању старали су се строги учитељ и послуга, који су 
често били врло груби и физички га кажњавали. Утеху због ускраћене љубави налазио 
је у природи, према којој је створио осећања присности, те је палме у врту своје куће 
доживљавао као другове или себи блиска жива бића.

Редовна школа, а затим приватна настава су га одбијали због неприлагођених 
наставних садржаја и поступака, често грубих, без радости и инвентивности, па у школи 
није постизао добар успех. Школске обавезе су му одузимале све време те није успевао 
да оствари своје песничке склоности и машту, које су се већ увелико показивале и 
захтевале слободу. Рано је почео да пише песме, још у осмој години, при чему му је узор 
била стара индијска народна поезија. Прву песму објавио је са 14 година у Калкути.

По жељи оца седамнаестогодишњи Рабиндранат Тагоре одлази у Енглеску да би 
студирао право, но како га ово није привлачило он је у Лондону посећивао предавања 
о енглеској књижевности и проучавао енглеске лирске песнике. После годину дана 
вратио се у Индију и потпуно посветио поезији. Убрзо затим публиковао је две збирке 

КЊИЖЕВНЕ ИДЕЈЕ РАБИНДРАНАТА ТАГОРЕ

Мирослав Алексић
Народна библиотека „Стеван Сремац “ Ниш
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лирске поезије: „Вечерње песме” 1879. године обојене тужним емоцијама и веселе 
„Јутарње песме” 1880.

Са двадесет и две године Тагоре се жени и тада започиње деценија његових 
љубавних песама. Објавио је више збирки лирских песама са љубавном тематиком, од 
којих пробране сачињавају „Градинар”. Тада настаје и неколико драма, међу којима се 
истичу: „Пустињак”, „Читра”, „Краљ и краљица”.

Из Калкуте прелази 1891. године на породично имање смештено крај реке Падме, 
где долази у близак контакт са бенгалским народом, његовим животом, обичајима и 
менталитетом. Поред љубавне поезије сферу свог интересовања проширује писањем 
о књижевности, уметности, религији, политици и друштвеној проблематици, а ове 
текстове објављује у бенгалском листу Садхани почев од 1891. године. Тада се посебно 
посветио древној индијској књижевности: Упанишадама, Махабхарати, Рамајани, 
будистичким легендама, у којој налази инспирацију за своје поетско стварање. Из тог 
разлога последње године 19. века могу се означити као патриотско раздобље, када је 
Тагоре написао патриотске песме и романе и прве драме.

Негде у то време 1901. године формира школу у Шантиникетану, савремену 
хуманистички оријентисану установу, али ипак у духу индијског културног наслеђа. 
Ова школа је била сасвим различита од оне коју је похађао и омрзнуо и према којој је 
осећао одбојност.

Губитак жене и кћери га је задесио на почетку двадесетог века и одразио се на његов 
књижевни рад. Обузет тугом и заокупљен бригом за петогодишњег сина створио је 
збирку дечијих песама „Полумесец” и три збирке религиозне, рефлексивне и патриотске 
тематике, од којих пробране песме образују збирку „Гитанџали”, објављену 1909. 
године. Укључује се у јавни политички живот пропагирајући свој став и мишљење 
о неопходности духовних промена индијског народа пре политичког ослобођења од 
енглеске колонијалне окупације, чиме се директно супротставио Гандијевом залагању 
за активно ослобађање од стране доминације. Ово је код сународника изазвало 
подозрење да је на страни Енглеза, да им пружа подршку и да се боји полиције, док 
га је полиција због његовог уздржаног става оптуживала за прикривене рушилачке 
(субверзивне) намере.

У Енглеску одлази 1912. године где објављује превод на енглески језик, који је 
сам урадио, своје збирке „Гитанџали” (Певачеве жртве). За ово дело добија Нобелову 
награду 1913. године, постаје славан у целом свету, а у Енглеској добија племићку 
титулу сера 1914. године. Његова дела бивају преведена на енглески и друге европске 
језике. Тагоре постаје опште уважени грађанин света, предузима велика путовања 
у Северну Америку, Јапан, Кину и Европу, држи предавања у Јапану и Америци у 
време Првог светског рата (1915.-1916.), а у Европи након њега (1920.-1921. године). У 
књизи „Национализам” објављује прва, а у књизи „Национализам-личност” друга од 
поменутих предавања. Овим делима он наглашава специфичности источне и западне 
културе и потребу њиховог међусобног обогаћивања, прожимања и допуњавања, при 
чему је енергично осудио национализам.

Након завршетка Првог светског рата Тагоре мења став у односу на покрет за 
ослобођење Индије. Узрок лежи у појачаном угњетавању и масовним убиствима 
спроведеним од стране Енглеза у покрајини Пенџаб. Песник се одриче племићке 
титуле сера 1919. године и енергично се приклања борби свога народа за независност, 
но чак и тада у писму упућеном Гандију истиче да он као песник не може да постане војник.
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Књижевне теме

Доминантна и преовлађујућа тема Тагорове поезије је љубав и то усмерена према 
жени, деци, отаџбини, природи или животу.

Љубав према жени

Љубав према жени ипак преовладава у песмама. Жена је на граници сна и стварности. 
Сви облици манифестовања њеног бића и њеног понашања представљају отеловљење 
животног принципа (начела). У њеном смеху је музика извора живота. Човек је свуда 
налази и тражи јер му је неопходна. Она борави у његовим сновима и изазива чежњу у 
његовом срцу. Жена је непроцењиво благо овога света. Она је инспирација уметницима 
да стварају. Дражи и лепота жене опчињавају и покоравају и човека и природу. Она 
утиче на расположење мушкарца и њиме управља. Кад нађе своју драгу његова дуга 
чежња проналзи спокојство.

У љубав се не може сасвим и до краја проникнути, нити се може до краја упознати, 
мада изгледа тако јасна и присна. Љубав има свој развој, своју поступност, она се рађа, 
траје и коначно нестаје. Она пролази кроз фазе. Постоје тренуци кад човек гледа жену 
и ћути, када долази код ње да би јој певао, тренуци када јој прича, када жели да јој 
држи руку, фаза када пожели да се жртвује за њу, да је веже за себе да не би остао 
без ње, али на крају дође и крај љубави јер се она може родити и према другој особи, 
као што и вољени може другог заволети. Сва та дешавања представљају љубавну 
игру, некад тужну, некад веселу, у којој женино понашање и емоције играју главну 
и одлучујућу улогу. Постоје моменти кад се љубав сведе на једноставну физичку 
блискост: двоје су загрљени и ћуте у романтичној атмосфери вечери и очи и усне све 
чине саме, али љубавно одвијање није увек тако елементарно и просто. У Тагоровим 
песмама не постоје неконтролисана еротска испољавања већ их краси одмереност, 
суптилност укуса, премда он не ставља у други план природну жељу према чарима 
женске физичке лепоте. Но телесно уживање и телесна љубав није циљ ни врхунски 
домет љубави. Љубав се не редукује на путено (телесно), врхунац љубави је духовни 
додир-слагање душа двају бића, љубав је цвет кога може да досегне само душа.

Љубав према деци

Тагоре је био заокупљен мислима о тајнама живота и смрти, добра и зла, лепог и 
ружног, истине и лажи, људској несавршености као и смислу човековог бивања на 
земљи. Човеков живот има свој смисао само ако је у складу са космосом, а њега није лако 
постићи. Склад са космосом могу постићи деца. Она то не чине свесно већ спонтано, 
то јест он извире из њиховог бића, и није у облику који би сасвим одговарао свету 
одраслих. Та хармонија проистиче и извире из особина (карактера) дечијег понашања, 
коме је својствена спонтаност, неспутаност и слобода и непосредна повезаност са 
природом, природним збивањима, стањима и бићима природе. Његове реакције су 
искрене. Дете је у стању да ужива у игри са сломљеном гранчицом, лоптицама од 
блата или нечим другим што је у његовом природном окружењу. Оно осећа блискост 
са биљним и животињским светом и бзгранично је везано за мајку. Његова машта је 
неспутана и разиграна, па обичне ствари може доживети као чудесне, натприродне и 
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нестварне. Његов ум (дух) ствара нове комбинације представа и идеја јер је слободан. 
У његовом понашању нема императива који одређује куда је кренуо, где треба да буде 
нити када. Дакле, нема просторних и временских ограничења.

О смислу живота

Насупрот детету човек је спутан тежњама за свакодневном користи, он трага за 
материјалним благом, стално нешто прорачунава и жуди за стварима које никад 
неће и не може постићи. Одрастањем дечији несвесни склад са космосом прелази 
(претвара се) у свесни несклад одраслог човека. Ову несрећну промену узрокују појаве 
и правила која владају у људском друштву и друштвеним односима: борба за живот и 
опстанак (егзистенцију), добра и зла, правде и неправде, истине и лажи, покварености 
и подмуклости, зависти и мржње, лепоте и ругобе и слично. Човек чини разна дела 
често незнајући разлог, али увек има увид у то незнање и то га онеспокојава. Често 
тежи нечему што није у стању (није способан) да оствари, а притом му се дешава оно 
што није желео. Ако и постигне неки циљ, он убрзо није више тако пожељан, човек губи 
вољу према њему, али последице патњи преживљених да би се до циља дошло остају 
дуготрајно као ожиљци на души. У својим напорима и прегнућима човек често наиђе 
на ствар вредну пажње у животу, али је не препозна па је занемари и тако неповратно 
пропусти прилику. Овим својим незнањем он сам гради своју тамницу, спутава свој 
слободни развој и чини себе несрећним.

Човек је недовољан сам себи. Смисао свог бића (свој идентитет), то ко је, шта је и 
шта му је циљ и улога у животу, може да нађе само кроз однос-контакт и дружење са 
другим људима. Да би дошао до свог идентитета, то јест до себе, мора да упозна многе и 
разноврсне људе: младе и старе, богате и сиромашне, слободне и спутане. Из тог обиља 
он стиче искуство и обогаћује и изграђује себе. Није лако створити услове да се са свима 
њима дође у контакт, јер их услови живота, друштвени положај и схватања раздвајају. 
Судећи према овоме човеку је немогуће да се ослободи своје недовољности као бића. 
Разочаран тиме песник, додуше само за кратко, долази до очајничког решења да је 
најбоље бити пијан, луд или некористан и одбацити маску цивилизованог и углађеног 
грађанина. Ипак долази до закључка да сиромашна земља очекује од песника да јој 
својим песничким радом узврати љубављу за њену пружену љубав и за живот који му 
је подарила.

Тагоров оптимизам се заснива на љубави, песми и раду. Њему је јасно да је животна 
радост нестална, а животне тегобе и туга свеприсутне и тешко савладиве, да зло често 
преовлађује над добрим, па зато неретко изгледа да живот нема смисла. Мада је са 
горчином увидео и упознао мањкавост људских снага, он није песимиста. Природа 
људског бића има пуно мана и недостатака, али током времена ће се побољшати, а док 
се то не деси, да овај свет не би изгледао суморан, безнадан и мрачан човек мора у себи 
покренути енергију љубави, а она ће учинити све мање тешким и лошим. Пред човеком 
су неограничене могућности, будући да је он део бесконачног космоса и тиме и сам 
бесконачан. Да би се досегло ово блаженство споја са бесконачним космосом неопходно 
је да човек уложи себе у нешто што је веће и значајније од њега, а то су: отаџбина, 
човечанство и природа. То ће му омогућити да се лакше одвоји од овоземаљских добара, 
па и од живота. Давање је супротно пасивности, одрицању и нераду. Давање је рад 
који ублажава сукобе у души и буди вољу за животом. 
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Бога Тагоре замишља и доживљава као радника, делатну снагу присутну у свим 
природним појавама, дешавањима и процесима: у ватри и води, у сунцу и киши, зноју 
и прашини, у творевинама човека и природе. Због тога је Тагоре противник аскезе која 
представља самоодрицања од чулних утисака, надражаја, страсти и прохтева да би се 
душа наводно учинила независном (ослободила) од тела. Песник своја чула нарочито 
излаже утицајима природних лепота и благодети. Природа је за њега спас, утеха и 
нада. Култ природних лепота појавио се још у раној индијској поезији (Махабхарата, 
Рамајана). Лепоте природе и њихово чулно доживљавање омогућавају најдиректнији 
спој између човеке и космоса, па то збивање (дешавање) омогућава  да коначно постане 
бесконачно. Задатак природе је, дакле, да се апсолутно савршено и вечно космичко 
биће-бог оствари у појединачним конкретним - чулима опажајним бићима и појавама. 
Тагоре је још у детињству осетио блиску везу са природом, што се манифестује у свакој 
његовој песми. Многи песници космос приказују као застрашујућу злокобну силу 
усмерену против човека и његовог опстанка. За Тагора космос није сила отуђена од 
човека, већ су они хармонично (складно) повезани у јединство бескрајности.

Тагоре припада групи песника хуманиста чије човекољубље и вера у човека и његову 
перспективу су веома снажно наглашени. Тешкоће људског опстајања и живота, којих 
је био врло свестан, нису га нагнале да изгуби веру у човека. Када се људска природа 
у будућности унапреди умањиће се и људске тегобе и несреће. Премда такав став и 
поглед може изгледати нереалан он животу ипак даје наду и смисао.

Естетска схватања
Теоријска и филозофска основа Тагорове поезије

У Индији наука о поезији произашла је из већ створених песничких дела (Махабхарате, 
Рамајане и првих драма). Сматра се да су правила индијске поетике изнета први пут 
у Бхаратином уџбенику драматургије. Он потиче из првих векова нове ере. Овај текст 
разматра и објашњава разноврсне проблеме драмске уметности. Најважније теме које 
обрађује су: порекло и циљ драмске поезије, расположења која код публике производе 
драмске представе, као и које су врсте драмских дела. Најбитнија гледишта изнета у 
овом делу су: дефиниција задатка драмске поезије и разматрање о расположењима. По 
овој дефиницији поезија има сврху да поучи и забави (исто мишљење имао је и грчки 
песник Хомер), да имитира стварност (мишљење које се подудара са платоновим, 
Аристотеловим, Хорацијевим и другим песницима) и поседује неограничен оквир 
у тематском смислу. Гледиште о расположењима делом подсећа на Аристотелово 
схватање катарзе као моралног чишћења и уздизања душе изнад свих телесних, 
чулних страсти и прљавштина. Слично томе како нека јела производе одређен осећај 
укуса тако на сцени исказана осећања проузрокују одређена расположења.

Схватања о поезији Тагоре је исказао у несређеном облику у песмама, а у сређеном 
виду у есејима („Остваривање лепоте”; „Шта је уметност”). Премда је познавао 
естетске теорије Запада код њега ипак преовладава утицај Индијске традиције, чије 
су неке поставке изнете, као и утицај Упанашада. То су хиндуистички текстови који 
представљају суштину учења Веданте. Ово су расправе које чине део Веда и имају 
циљ да њихов садржај филозофски растумаче. Најстарије датирају из пребудистичког 
периода, а новије из хришћанског. Упанишаде су списи намењени слушању и у 
већини случајева имају диалошки вид. Познато је више од сто оваквих дијалога, али 
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се само тринаест сматрају светим списима. Упанишаде говоре о односу појединца и 
космоса, о особинама универзалне душе, о смислу живота и збивањима након смрти. 
Многобожачка ведска традиција је у упанишадама замењена једним богом брахманом, 
који представља главну космичку суштину. Ова суштина постоји свуда у космичким 
збивањима и у свим облицима видљивог света, као и у душама људских бића. Основна 
идеја изложена у упанишадама је да је свака појединачна душа човека или атман 
издвојени део брахмана, који представља свеопшту душу. Након настанка упанишада 
раширило се веровање да атман или појединачна душа човека и брахман или свеопшта 
душа чине јединствену недељиву целину. Одвојена човекова душа атман након 
постизања спасења - тзв. мокше, путем медитације и посматрања, поново се сједињује 
са брахманом. Реч брахман означавала је свепрожимајућу суштину која обухвата све 
космичке силе.

Неки од стихова Тагориних песама говоре о песничком занимању, стваралачком 
надахнућу, изражајним средствима и утицају поезије. Та схватања и запажања су 
непродубљено и успут изнесена и често под утицајем расположења песника у датом 
моменту, али су ипак искрена и упечатљива у свом изразу.

Задатак песника и његова мисија је да ствара песме исто онако као што припадници 
других професија на одговарајући начин чине у својим областима рада и стваралаштва. 
Песник је и предодређен и подржаван у песничком послу од космичког стваралачког 
(творачког) бића, кога Тагоре само понекад назива богом. То биће је учитељ људи 
који се прихватио тешког посла изградње света, а место његовог обитавања нису ни 
храмови, ни верски обреди, већ сва она места где се одвија живот свакидашњи и где 
се ствара („тамо где орач оре тврдо тле, тамо где тесач теше тврдо камење”, „на сунцу 
и киши”). То стваралачко биће које поседује врхунску поетску енергију и моћ пружа и 
додељује песницима песнички дар и способност. Кад надахнуће дође песнику од творца, 
све нескладно и опоро у његовом животу растапа се у слатку хармонију. Када нема 
надахнућа песниково срце узалуд чезне да се споји са песмом творчевом-божанском. 

Исходиште и почетак поезије је у божанском надахнућу. У одсуству инспирације 
песник безуспешно улаже напоре, али не налази ни праве речи, ни њихов одговарајући 
поредак, само туга због неиспуњене жеље остаје у души. Кад и постоји надахнуће оно 
нема увек подједнаку снагу. Постоји песма бескраја у космосу. Песник је досеже и спаја 
своју душу са њом у часовима инспирације. Као део неограниченог космоса песник 
има неограничене могућности. По оваквом Тагоровом схватању склада уметничког 
дела и васионе постоји сличност са кинеским модерним таоистима и Торкватом Тасом. 
Погледи модерних таоиста слични су Платоновом схватању о демијургу и идејама. 
Ово схватање створено у античкој Грчкој прихватили су ренесансни песници. Платон 
сматра да демијург-божански стваралац обликује свет угледајући се на свет идеја, а 
тај свет постоји реално у космосу и игра улогу модела за формирање појавних-реалних 
предмета, мисли и дешавања. Тиме је Платон постао покретач и родоначелник читавог 
скупа предоџби и представа важних како за филозофско схватање идеја тако и за развој 
естетике, науке о чулном сазнању, филозофској дисциплини која изучава природу 
уметности. Уз логику, науку која се бави разумским сазнањем, естетика је наука која 
открива и утврђује законе чулног (емотивног) сазнања, према којима се може створити 
нешто што је лепо. Из Платонових поставки произилази да док демијург обликује бића 
у космосу угледајући се на област-сферу идеја он користи нешто што постоји засебно и 
ван њега, али му је врло блиско, те лако долази до везе демијурга (творца) и идеја, чиме 
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оне постају његове замисли. Даљем развоју оваквих схватања допринео је и Аристотел 
са својом концепцијом иманентног облика (форми). Форме су у ствари Аристотелове 
идеје. Те идеје нису као код Платона одвојене од реалних предмета (конкретних ствари). 
Свако биће реалног света (ствари, мисли, животиње, биљке...) ствара се из безобличне 
праматерије према само њему својственој унутрашњој, неодвојивој, припадајућој 
(то јест иманентној) форми. Дакле садржина сваког бића (ствари и идеја) има своју 
иманентну (својствену само њему) форму, то јест идеју, која је обликује на специфичан 
и јединствен начин. По Аристотелу душа је место где обитавају форме. Ово повезивање 
демијурга (творца, бога) и сфере идеја учињено је још у раздобљу такозваног средњег 
платонизма, негде у првом веку пре нове ере. Идеје су још онда приказиване и 
сматране као мисли божанства. Затим је учињен наредни помак (напредак) у истом 
правцу који је проистекао из претходно изнетог гледишта. Утемељено на схватању да 
је бог уметник који изграђује свет према иманентним идејама, произашло је гледиште 
да и човек уметник креира своја дела према унутрашњем облику (идејама), које су 
директан израз божанских идеја. Божански свет представља за уметника образац, узор, 
праслику (прототип). Упркос разноврсности предмета у природи свет по свом облику 
и суштини представља јединство, а његови делови нераскидиву целину. Песник се 
поистовећује са божанским уметником и по угледу на њега од разноликих дешавања, 
догађаја и бића ствара песму јединствену по облику и садржини. Другачије речено 
песник ствара своје уметничко дело тако што повезује супротне појаве на начин како 
су оне повезане у космосу или музици.

Улога задатак и мисија песника

Улога и задатак песничког занимања је да проникне и разјасни скривене истине 
о животу и животном смислу, које су недоступне, неразговетне и нејасне обичним 
људима, то јест онима без уметничког дара, филозофске мудрости и проницљивости. 
Песников задатак је да буде приступачан и близак свим људима и да саосећа са свима 
њима. И мада Тагоре у својој поезији није јасно приказао положај људи у класном 
(кастинском) друштву, он је сматрао да треба да опева и учини бесмртним и обичне 
људе, па и оне заборављене, напуштене, несрећне, јадне и сиромашне. Те мале људе 
песник је настојао да извуче из ништавила, да их изрази, искаже њихове занемарене 
животе, оно због чега су патили и чему су се радовали, да тако постану део његове 
поезије. И овде се изражава велика Тагорина човекољубивост (хуманизам). Имајући 
у виду ово јасно је зашто песник жели да и у далекој будућности говор његове душе 
исказан у песмама сачува снагу као вечно млада природа, то јест да буде близак и 
читаоцу у далекој будућности. Жеља Тагорина, па и многих других песника била 
је да буде непролазан. Тагоре је био уверен да је исписао непролазне песме, а да су 
најбоље оне које су просте и овакво мишљење није тумачио сматрајући га разумљивим 
по себи. „Најтежа је она песма која захтева најпростији глас", пише у једној песми у 
збирци Гитанџали. Дакле, најтеже је једноставним изражајним средствима приказати 
садржаје своје душе. Овакве песме поседују снагу да узвише и оног ко их је написао и 
оног ко их чита. 

У моментима надахнућа песник открива скривене путеве који воде у недокучиве 
сфере (подручја) емоција (осећања) весеља и туге, иначе у обичним околностима 
неприступачне његовом срцу и души. Дакле, поезија је профињена нежна материја 
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(супстанца) која шири видике, прочишћује душу, оплемењује и чини бољим биће човека. 
Ово је, заправо, замисао катарзичног искуства до кога су дошли још антички грчки 
филозофи (Платон), а која се везује и за чин стварања и проживљавања уметничког 
дела.

О лепоти

Тагорово схватање и виђење лепоте слично је Платоновом и схватању многих 
античких песника. Лепота и истина се поистовећују, а од свих врста уметности музика 
најрафинираније и најдиректније исказује лепоту. Неку ствар човек доживљава као 
своју једино кад она изазива радост у њему, али многе ствари света које га окружују 
нису доступне његовом доживљавању, па тиме оне и не постоје за њега. С обзиром 
на духовне и интелектуалне способности дате човеку његова је дужност да спознајом, 
доживљавањем и уметничким изражавањем учини свет својим. Улога способности 
за лепо није да стварност диференцира (раздвоји) на истину и неистину, на лепо и 
ружно, јер би онда та способност стварала несклад и нејединство света, а чињеница 
је да космички феномени чине недељиву складну целину. Доживљавању несклада 
у свету доприноси мањкавост и неразвијеност сазнајних способности човека. Но како 
време пролази ове способности се унапређују и побољшавају, па се дубље и прецизније 
залази у подручја пре тога непозната, па и она за која се веровало да су неприступачна 
и недокучива. Сходно томе и способност за схватање лепог напредује. Тагоре сматра да 
је истина свуда у свету, па да зато свака ствар треба да буде предмет сазнања, а лепота 
је у свему присутна и зато свака ствар може да произведе радост. Ни појам ружног не 
треба избацити из језика, јер би то било бесмислено попут одрицања постојања неистине. 
Неистина није иманентна (својствена) структури (саставу, грађи) космоса, већ потиче 
из неразвијености, слабости и недовољности сазнајних способности. Ружноћа се тако 
појављује као извитоперен, деформисан утисак и схватање лепоте света и уметности 
и проистиче из неспособности човека да целовито разуме истину. Ако човек-уметник 
боље разуме склад природе и космоса, тада тај склад у већој мери суделује у радости 
стварања уметничког дела, при чему га боље и универзалније преноси у своје уметничке 
творевине. Што је човек свеснији склада и реда у сопственој души, сразмерно томе при 
исказивању лепоте снажније стреми доброти и љубави према бескрајном. За исказивање 
бесконачног - космичког у коначним-појединачним стварима овога света најпогоднија 
изражајна средства пружа музика. Најбољи песници, стога, при исказивању суштине 
свемира најчешће користе ова средства. Далеко мање користе сликарска средства 
израза, јер процес (поступак) стварања од почетних потеза до потпуног предочавања 
и исказивања уметничке замисли траје дуго, па се губи непосредност и спонтаност 
израза, дело се отуђује, постаје страно творцу и губи блиску везу са њим. Музички 
тонови нису материје (средства) која се узимају од споља, као код сликања, него 
директно произилазе из уметникове душе. На тај начин су уметничка замисао (идеја) 
и средства музичког изражавања врло блиско повезана (у врло блиској вези). Музиком 
се душа директно исказује. Њом се реализује лепота целовитости. Изражавање речима 
је такође несавршено и мањкаво, јер да би се схватиле о њима мора да се размишља. 
Музика се схвата непосредно, пошто она исказује што речи нису у стању. Поред тога 
што је сматрао сликарска изражајна средства мање вредним од музичких, Тагоре се 
ипак залагао, као и многи други песници, да се коришћењем сликарских елемената 
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побољша и појача песнички израз, па сходно томе речи треба и да сликају и да певају. 
Песници су увидели слабости и мањкавости језика и покушавали да их надокнаде и 
надоместе.

Све ове идеје и размишљања Тагорина имају порекло у источној филозофији и 
естетици, но врло су слична и европској књижевној и естетској мисли (на пример Китсово 
и Платоново поистовећивање лепоте и истине). Али Тагоре је до њих дошао на свој начин 
и сопственим размишљањем, које у великој мери има порекло у источној традицији 
естетике и филозофије. Један од источних извора су кинески модерни таоисти (2. век 
старе до 5. век нове ере), који су изнели схватање да је живот део свеопштег космичког 
јединства, да живот потиче из тог јединства и да све активности у животу имају циљ 
и смисао уклапања у то јединство и његово достизање. На ово се логички надовезује 
таоистичко веровање да је свако уметничко дело продукт (производ) уметничког 
рада уметника чија стваралачка енергија и снага потиче из свемира и представља 
испољавање стваралачке енергије свемира, при чему је задатак уметничког дела 
стварање облика савршенијег и бољег света, а ти облици треба да постану модел (узор, 
пример, углед) узвишенијег људског друштва и бивствовања људи. Имајући у виду да 
је природа јединствено гигантско живо биће и уметност треба да буде једна. И како је 
мисија (циљ и улога) уметника да обликује бољи свет, неопходно је да у својој души 
гаји племените емоције: љубав, доброту, нежност, саосећање и широкогрудост према 
другим људима и њиховом положају, а да његов разум буде заокупљен трезвеним и 
корисним конструктивним мислима.

Људски разум на Истоку и Западу посматран кроз разне историјске периоде био је 
заокупљен идентичним проблемима, а и резултати њиховог решавања били су слични.

О човековом бићу и науци

Тагоре се бавио и питањм сруктуре (састава, грађе) људског бића. Он сматра да је 
човеково биће изграђено (саздано, састављено) из три дела: физичко ја, духовно ја и 
душевно ја. Физичко ја се исказује у настојању (тежњи) да се задовоље физиолошке 
потребе - потребе телесних функција (глад, жеђ...). Духовно ја настоји да открије 
и сазна чињенице појавног и духовног света, да увиди везе и односе међу њима и 
формулише, то јест утврди законе по којима се космички процеси одвијају. Душевно 
ја заокупљено је човековом тежњом ка љубави. Када човек није вођен присилом 
соматских физиолошких потреба и сазнајне (когнитивне) духовне радозналости и 
жеља за сазнањем, то јест када нагони тела и рационалност духа оду у други план, 
на сцену ступа душевно ја. То је емотивна сфера или подручје човековог бића, која је 
најбоља, најузвишенија и најчистија. Ова сфера делује на човека да чини добро без 
интереса и користољубља.

Природне науке баве се апстрактним елементима природних закона који одређују 
природна збивања и управљају њима. Рационалном употребом сазнања природних 
наука она се могу усмерити корисним циљевима, али та апстрактна сазнања у души 
човека не производе емоције. На пример закон гравитације по коме је сила привлачења 
двају тела у космичком простору управо пропорционална њиховим масама, а обрнуто 
пропорционална квадрату њиховог растојања, открива истину о природном збивању 
која се може корисно употребити, на пример при космичким летовима, али не изазива 
емотивни доживљај у својој општој формулацији.
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О уметности

Свакодневни свет конкретних збивања који човек стално посматра и у коме стално 
суделује, изазива у њему мноштво разноликих емоција. Тај свет свакодневних 
појединачних збивања често не може да се разјасни разумом и тада на сцену ступа 
уметност, чији је задатак да га расветли и објасни. Да би се уметност дефинисала 
неопходно је утврдити какав је свет стварности са којим је она у органској вези. До 
тог сазнања је тешко доћи пошто и уметност као и стварни живот имају сопствене 
унутрашње покретаче развоја и човекова душа се весели уметничким делима, без обзира 
што не може да јој докучи основу, то јест проникне у суштину. Поред тога дефинисање 
(одређивање, објашњавање и ограничавање) појма уметности тражи занемаривање 
и одбацивање небитних (или мање битних) својстава, то јест редукцију или свођење 
на ограничени број најбитнијих својстава. Но најбитнија својства (особине) појма по 
Тагори нису ни једини ни најзначајнији делови истине. Зато он одбија да формулише 
дефиницију уметности, већ покушава да одреди њен задатак и сврху: да ли уметност 
треба да укаже на социјалне проблеме; да ли јој је задатак да омогући уживање у 
лепоти, или треба да искаже суштину човековог бића. Тагоре на тај начин долази 
до естетске теорије ларпурлартизма-уметност ради уметности. Ова теорија истиче 
да је циљ уметности не да подучава, нити да служи неким корисним циљевима, већ 
проналази сврху у самој себи, па је према томе довољна сама себи. Уметност не треба да 
се бави друштвеним животом, политиком и моралом, нити да од њих зависи. Уметност 
је једино заинтересована за лепоту и њој стреми, па зато она не може нечему да служи, 
ни дидактичким, ни утилитаристичким циљевима, што значи да је уметничко дело 
аутономно, то јест независно. Овакво гледиште, по Тагори, је изложено критици на 
Западу због истицања идеје аскетског пуританизма (чистунства), која велича моралност 
одрицања ради виших циљева од чулних задовољстава, која је Западни свет означавао 
грешним. Уз то владајућа идеја Западног капиталистичког друштва је прагматизам, 
по коме је нешто добро и морално ако је корисно. Тагоре је присталица схватања 
естетичара старе индијске књижевности да је уживање и радовање лепоти суштина 
сврхе уметничког дела. Човеково радовање лепоти и уживање у њој извире из његове 
суштине као бића и указује на порекло уметности. Све способности животиња улаже 
да би одржала живот и оставила потомство. Човек је по интелекту (уму) и знању много 
изнад тога. Он све своје способности већ дуго кроз историју не мора користити само за 
опстанак, него је у ситуацији вишка сопствених потенцијала (могућности), па може да 
поседује знања и вештине које не служе некој конкретној сврси и егзистенцијалном 
циљу и намени. Одавде произилази да добро и лепота исказани уметничким делом 
не морају бити подређени некој конкретној користи, што по Тагори, оправдава идеју 
ларпурлартизма.

Уживање у лепоти и добру, у класно издељеном друштву са великим имовним разликама, 
себи могу дозволити само богати. Треба, ипак, нагласити да непролазне вредности 
лепоте и добра исказане у аутентичним уметничким делима, због свог општеважећег 
значаја, не могу бити привилегија неке групе људи, већ постају баштина (наслеђе) и 
вредност свима доступна, па и онима сиромашнима кад се од беде ослободе.

Ако се има у виду целина књижевног дела Тагориног, његова естетско филозофска гледишта, 
као и његов хуманистички став, концепт ларпурлартизма може значити само залагање за 
аутономију уметности, а не занемаривање социјалних проблема и неосетљивост за њих.
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Човек има јасну представу о својој личности много више него животиње. Он, сем 
што опажа и осећа спољње предмете и збивања, осећа и опажа и појаве и збивања 
унутар своје личности, а сазнање и свест (јасну представу) о томе човек има потребу 
да искаже. Тај свој унутрашњи свет осећања и доживљаја човек исказује уметничким 
делима. Спољашњим предметима егзактно (строго) и објективно, лишено емоција, бави 
се наука. Најснажнији извор уметничког стварања су осећања. Утисак о облицима 
спољњег света човек прима и добија опажањем путем чула и обрађивањем разумом. 
То је субјективни утисак чула и разума, који нису способни да дају верну то јест 
тачну слику. Такав утисак о свету је човеку стран и није му близак док не буде обојен 
(интониран) емоцијама, односно док не изазове емоције. Љубав и мржња, радост и 
туга, страх и чуђење изазвани и праћени утиском спољњег света чине да тај утисак 
постане део човекове личности.

Строго изношење и регистровање чињеница није уметност. Само кад чињенице 
изазивају лични доживљај уметника, праћен емоцијама, оне постају део његовог 
унутрашњег света, оносно његове личности. Тек тако доживљене чињенице уметник 
може изразити уметничким делом. Дакле, исказивање личним емоцијама уметника 
обојених доживљаја чињеница, а не чистих чињеница, представља уметност. Ради тога 
неопходно је да књижевници користе речи које су повезане са утисцима разних чула, 
вида, слуха, укуса, мириса, додира, али исто тако да дају опис сложених осећања љубави, 
чежње, носталгије, родољубља, који се не могу свести на елементарна доживљавања. 
Тагоре се у складу са реченим често служи синестезијом, метафоричном заменом 
појмова која служи за описивање чулног опажања путем једне врсте чула појмовима за 
описивање опажања неким другим чулом. На пример мекан, висок, топао, светао звук, 
или танак глас, мукла ноћ, хладан поглед. Речи у песми морају, како каже Тагоре, „да 
поседују сопствени мирис и боју и не само да говоре, већ и да сликају и певају”, да би 
показале интимни доживљај песника, а не само буквалне огољене чињенице.

Песнички израз који из визуре разума, тојест са научног становишта изгледа 
преувеличан, души човековој је тачан и веродостојан.

Наука, а уз њу и поезија, стално развија своје могућности. Непрекидно продире и 
улази у нова доскора неиспитана подручја. 

Људски дух тежи да све обележи својом делатношћу и та тежња има неограничени 
ток. 

О корисном

Човек се у животу мора бавити оним што доноси корист, али по Тагори, то није његова 
једина важна сврха. Кад човека заокупе и преплаве осећања љубави, лепоте, радости 
и друге јаке емоције, корисно се потискује у други план. Онда његово биће тежи да 
изрази емоције на што савршенији начин, независно од користи. Тако је Тагорово 
гледиште о корисном на средини између два дијаметрално супротна става: корисно је 
лепо (заступа га Сократ) и корисно је ружно (заговара га Теофил Готје).

О циљу уметности

Лепота није крајњи циљ уметности. Циљ уметности је исказивање и испољавање 
личности уметника, а лепота је изражајно средство. Зато се уметност служи елементима 
сликарства (бојама, линијом, светлом и сенкама...), елементима музике (тонови, акорди 
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итд.) и елементима језика, да би конкретизовала и опредметила лепоту човекове душе.

Однос форме и садржине уметничког дела

При разматрању проблема односа садржине и форме уметничког дела Тагоре 
је поборник начела јединства. Своје становиште сликовито објашњава поређењем 
садржине и форме уметничког дела са састојцима и укусом неког јела. Наиме, кад 
се жели утврдити хранљива вредност одређених јела, морају се сзнати особине 
састојака од којих је направљено, док ваљаност и квалитет укуса јела проистиче из 
недељиве целине-јединства састојака и њихових својстава и не може се ршчлањивати 
(анализирати). Целовит укус, тојест форма, не може се анализирати.

Садржина и форма су замисли (апстракције) у људском уму (духу), које су одвојене 
од стварности. Садржина се може сазнати поступцима природних наука, а форма је у 
надлежности, то јест припада естетици. С обзиром да садржина и форма чине недељиву 
целину, правила њиховог склада (усклађености, уређености) извиру из уметникове 
личности, а она сама представља целовит сплет делова, садржине и форме, мисли 
и ствари, подстицаја-побуда и дела. Тагорово схватање односа садржине и форме 
као јединствене целине средње је решење између екстремних, једног да је форма од 
другоразредне важности и другог да садржину треба подредити форми. 

У лирској песми форма и идеја треба да чине целину. Посебно посматране оне 
опречно утичу (дејствују) и ако се та супротност не усклади и помири, настаје лоша 
песма. Слично је схватање кинеских таоиста који су истицали да техника, вештина, 
умешност-форма, тојест правила којих се треба држати у раду неке уметности, треба 
да проистичу из стваралачке замисли-идеје (садржине) и да са њом чине недељиву 
целину. Такво схватање имали су и многи други велики књижевници, па и Гете. 

О хуманизму

Без претензија и нехотице Тагоре ипак одређује (дефинише) задатак уметности, 
мада у општим цртама, неразрађено и без детаља: да она треба да гради истинити свет 
човеков, живи свет истине и лепоте. Ова дефиниција истиче Тагорово човекољубље 
у схватању сврхе уметности, што је у сагласију са традиционалним индијским 
гледиштем. Уметничка дела треба да се стварају по угледу на догађаје и појаве из 
реалног живота (мимезис), и приказују разноврсна осећања повезана са њима и 
изазвана њима. Уметничко дело треба да се бави животима људи најразличитијих 
својстава и положаја у друштву. Уметност треба и да поучава, подстиче на племенита 
дела, али и да забавља и производи срећу и уживање. Циљ поезије је и да поучи и 
очисти душу, ослободи је свих грешака и предрасуда. Ови хуманистички погледи нису 
својствени само индијској традицији, већ и осталим земљама Истока. Таоисти Кине са, 
почетка нове ере, налажу уметницима умеће саосећања са другим људима и њиховим 
положајем у друштву и да изграђују бољи и узвишенији свет. Али и многи европски 
уметници истичу хуманистичке циљеве уметничког рада, почев од Хомера до Томаса 
Мана. Хуманизам у Тагоровој поетици издиже се (надилази) класна, национална, 
верска и расна својства, прокламујући идеју братства међу свим људима, чиме је 
ближи европским уметницима него источним. Но и од њих се разликује у нечему. 
Ради постизања братства међу људима веровао је да треба занемарити угњетавање 
и искориштавање на верској, класној, расној и националној основи. Ово је чинио и у 
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поезији и у животу, чиме је нехотице изазивао супротан ефекат, односно непријатељство 
међу људима, али и непријатељски став многих према њему и његовом делу. Свеопште 
човекољубље и братство у стварним друштвеним односима неће се успоставити у свету 
догод постоје тлачитељи-експлоататори и потлачени. Тагоров хуманизам се, без зле 
намере, односи и на експлоататоре и на жртве и ту лежи његова мањкавост. Али и 
такав концепт братства је велики корак напред у ондашњој индијској друштвеној 
ситуацији. Уз то, не губи се нада његовог остварења у будућности.

Човеков положај у космосу и однос према њему

Човеков положај у космосу и однос према њему, по Тагори, није виђен у рђавом 
светлу као код Анатола Франса, а са друге стране, надмашује повољно мишљење у 
вези њега исказаним од Француза Паскала и Индијца Бхартрихарија (7. век пре нове 
ере). По А. Франсу, Земља је међу безбројним световима васионе попут зрна песка или 
капљице блата, а човечанство је привремена-краткотрајна, пролазна плесан на том 
блату, сасвим небитна у међузвезданом простору. За Паскала човек је слаб физички, 
али му је мисао од непроцењивог значаја.

Тагоре човеково биће сматра врхунским делом природе и не сматра га безначајним 
и привременим у космосу. Тагоров филозофско-религиозни поглед делимично се 
подудара са Спинозиним пантеизмом, по коме је бог свеприсутан у природним појавама, 
а није творац. Тагоре садржину божанског бића-творца види у његовом остваривању 
и испољавању у појединачним бићима. Веровао је да се појединачно (крајње биће) 
може претворити у бесконачно повезивањем са светом који га окружује. Тако он износи 
своју веру у бесконачне потенцијале развоја човечанства. Душа човекова може да 
нађе своју суштину и смисао повезујући се са другим око себе, при чему доживљава 
радост. Бесконачни напредак књижевности остварује се путем сједињавања човека 
са човечанством, чиме уметничко дело исказује опште (космичко) у појединачном и 
личном.

Премда је, углавном, поистовећивао лепоту и истину, према таквом ставу је износио 
извесне резерве и ограничења, дајући предност корисном. Истина је опредмећена 
у законима и правилима, а радост у лепоти. Истину морамо сазнати и владати се 
према њеним законима, јер је она услов опстанка и нормалног живљења, док радост 
изазвана доживљавањем лепоте није неопходна за опстанак, али живот без радости 
није потпун, као што ни гола спознаја чињеница истине без доживљавања лепоте 
није потпуна. Истина изражена огољеним чињеницама је спутана, ограничена, 
сувопарна, а истина изражена уз помоћ поетких доживљаја-емоција, постаје 
слободна и неспутана. Истина изражена лепотом доживљаја чињеничног дешавања 
и уз употребу уметничких изражајних средстава задатак је песника. Он тако истину 
ослобађа од окова (ограничења) конвенционалног (уобичајеног) исказивања. У том 
смислу Тагорине песме имају високу уметничку вредност, јер су у њима употребљени 
разноврсни стихови и риме, музички, сликарски елементи и разне стилске фигуре.

Тагорине песме певају његови сународници као народне, у првом реду због њихове 
музичке снаге, упркос томе што не могу да схвате све његове изречене идеје, а ако их и 
схвате, често то чине различито. У песму и човека се не може до краја проникнути. Песму 
и човека немогуће је сасвим протумачити и свако то чини другачије. Разлог томе је што 
се истина не може ни схватити ни исказати док су душевна дешавања под утицајем 
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неконтролисаних и слепих нагона, страсти и жеља које ремете и јасност (разговетност) 
и способност спознаје. Оваква стања су променљива и диктирају (намећу) разнолику 
и неистоветну рецепцију-усвајање уметничког дела од стране конзумента-уживаоца. 
Поред тога, неки су људи способнији од других, а и било која способност човека је 
ограничена. Чак и кад нагони, жеље и страсти мирују (утихну), што је најбоље време 
за уметнички рад, изречена ограничења се не губе него само ублажавају. И онда кад 
се песма не може схватити до краја треба трагати за њеним значењем, јер песма није 
створена да буде неразумљива, а ово и својим књижевним радом и схватањима највише 
од свих песника потврђује Тагора. 
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Писмо 2

Сисодија пише своме брату Арџуни
Селам, драги мој Арџуна.
Мислили смо брзо прићи преко Балкана, уморни и ожалошћени утисцима из 
Европе. Журили смо да што пре стигнемо у нашу драгу Индију.

Мислили смо да је Балкан једна безначајна окрајина Европе, без икакве 
оригиналности и без икаква интереса за нас. Јер знаш, да смо ми у Индији једва што 
и чули за Балкан, као рецимо што су Балканци једва што и чули за наш свети град 
Бенарес или за будистички Тибет. Али смо се јако преварили. По савету познатог 
пријатеља Индије у Лондону, Србина Митриновића, ми смо застали у Србији.

Прво изненађење било је што смо добили позив из краљевског двора да се јавимо 
краљу од Србије. Краљ то је махараџа од Србије. Краљ нас је примио с простодушном 
љубазношћу. Његова три сина говоре са њим француски а међу собом енглески. То нас 
је зачудило. Зашто да не говоре језиком свога народа?

Краљ нас је најпре упитао, како живи народ у Индији. По том нас је питао каква 
је била наша мисија по Европи, да ли политичка или економска или културна. 
Одговорили смо да нас је светли махараџа од Малабара послао да испитамо дух и 
душу и карактер европских народа, и да сазнамо основне узроке страшног Светског 
рата, од кога ни наша далека отаџбина није била поштеђена.

– Ваш махараџа, – рече краљ, – мора да је велики мудрац и Божји човек, кад је 
тако нешто предузео. Но реците ми, племенита господо, ако није тајна, до каквих сте 
закључака дошли? То јест, шта је проузроковало последњи Светски покољ?

– Безбожност, као зла мајка двеју злих кћери: себичности и насиља.
– Тако је, тако је! узвикну краљ с радосним изненађењем, као кад би врачара 

погодила неком преврнуту карту.
У даљем разговору кад сам ја рекао да сам Кшатрија и да ме интересује војска 

највише после религије, он нас позва на смотру своје гарде на први дан Васкрса. А то 
је највећи хришћански празник кад се слави васкрсење Христа из мртвих.

– Како то рекосте? – упита краљ. – Ви рекосте, да вас као Кшатрију највише 
интересује војска после религије. Значи ли то, да ваш сталеж војнички, кшатријски, 
ипак интересује религија више него војска, је ли тако?

– Тако је, светли махараџо, – одговорих ја. – За све сталеже у Индији, то јест за 
брамине, кшатрије, вајшије и парију, религија је пре свега и изнад свега осталога. Све 
је испод религије и у светлости религије.

Краљ, као нешто растужен, погледа у даљину и рече:
– Тако је. Управо, тако треба да је свуда и у свима народима.

*

ИНДИЈСКА ПИСМА

Владика Николај Велимировић
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На дан Васкрса били смо у дворском храму. Божју службу служили су свештеници 
у златотканим одеждама. Како смо после сазнали, код хришћана служба божја 
означава драму живота Христа Месије. Певала се једна те једна песма, час растегнуто 
и мајестетично, час брзо и с клицањем и без мало са играњем. Певала се безброј пута. 
Та песма гласи:

“Христос воскресе из мртвих
Смрћу смрт сокруши
И мртвим у гробовима
Живот дарова.”

Заиста, чудо и мистерија. Ја сам сав треперио од неке непојамне језе. Наши 
хришћански мисионари у Индији бескрајно су сиромашни у сравњењу са овим 
изражајем величанственога Месије, победиоца смрти. Свештеник је држао неку беседу, 
веома узбудљиву. Но ја сам молио нашег брата Теодосија Мангалу да се постара те да 
се преведе на хиндустански.

На крају службе сви присутни прилазили су краљу и честитали празник овим 
речима: Христос воскресе, на што је краљ свакоме одговарао: Заиста воскресе!

По изласку из цркве отишли смо на смотру краљеве гарде. Гардисти су били у свом 
свечаном оделу, пуном боја, што је нарочито било пријатно за наше очи. Сви војници 
дивни младићи, узрастом и лепотом. Као наши Кашмирци и хималајски горштаци. 
Трубе су огласиле долазак краљев. Како су ми објаснили, трубна арија интонира: 
“Ево нама краља! Ево нама краља!” Кад је настала тишина краљ је поздравио војску 
речима: Христос воскресе, браћо! на што је одјекнуо громогласни одговор из стотине 
младих грла: Ваистину воскресе!

У свом узбуђењу ја рекох себи: овде се људи не шале са вером. Ово је за нас 
нечувен и невиђен призор, да један владар поздравља своју војску најнечувенијим и 
најневиђенијим фактом људске историје – Васкрсењем Христовим. Он поздравља као 
констатирањем факта Христова васкрсења, а његова војска отпоздравља га потврдом 
тога факта: Ваистину Христос воскресе! Овде нема шале са вером као ни у Индији.

После војне параде били смо на доручку у двору. Ту се раздају кувана јаја обојена 
црвено у знак радости. У знак радости победе Христове над смрћу. Заиста дивно! Онда 
се туцају јајима: краљ и краљица, и њихова деца, и официри, и сви присутни гости. 
Један држи јаје у руци а други удара. Онај који удара говори: Христос воскресе! а онај 
који држи одговара: Ваистину воскресе!

Кад смо изашли на улицу, на све стране чујемо поздрав: Христос воскресе и Ваистину 
воскресе. Нико не говори: Добро јутро или Добар дан, него Христос воскресе и Ваистину 
воскресе! Новине доносе уводне чланке са насловом: Христос воскресе и Ваистину 
воскресе! Сав је ваздух препун тога поздрава. Рекао би да и тице цвркућу и лишће 
шушти и велики Дунав гуди само те речи: Христос воскресе и Ваистину воскресе!

О мој Арџуно, први пут је срце моје осетило радост од како сам се одвојио од Индије. 
Нека је хвала богињи Кали4, којој увек мислено приносим жртве. А ти не заборави, да 
јој принесеш жртву и у моје име по нашем обичају.

Љубећи те брат Рама
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Писмо 15

Пандит Гаури Шанкара пише Махараџи од Малабара.
Светли махараџо,
Мир ти од бога Шиве и радост од богиње Кали.
Нека би ти овај век био последњи век твога живота, без поновног рађања у другим 

телима, без реинкарнације. И нека би ти душа достигла вечну нирвану, у којој нема 
смене од дана и ноћи, нити и најмањег ветра и таласа. Ом. Ом. Ом.

Гостољубиви Срби тако су нас примили у њиховим манастирима, да ја не могу рећи да 
сам у животу љубазније примљен у нашим најсветијим местима у Пури или у Бенаресу. 
А они имају много манастира, од којих су већина порушени под турском владавином. 
Као и наши манастири тако и српски били су кроз многе векове једини универзитети. 
Кам да су то и сада! Јесу они то и сада за масе народне, али не и за интелигенцију. Но 
о томе несрећном двојству, од кога смо ми у Индији почели боловати, писаћемо другом 
приликом.

На путу по манастирима пратили су нас три дивна човека: др. Јевтим, Богдановић 
и калуђер Калистрат из некакве Свете Горе. Овај Калистрат је чудан особењак. Он 
никако није хтео с нама јести изговарајући се овим или оним, а у ствари због тога 
што ми нисмо крштени људи. Нисмо се због тога срдили, јер ми брамини у Индији не 
седамо за исту трпезу са нашим шудрама, људима наше вере. Но док ми са шудрима не 
једемо заједно због расне и крвне разлике, Калистрат неће да једе с нама због верске 
разлике.

Иначе овај Калистрат је најмилији човек кога смо до сада срели у Србији. Он нам 
служи око трпезе. Он нас непрестано нуди јелом и пићем. И стално нам пребацује, како 
ништа не окушамо. “Далеко је до Индије. Треба да се добро поткрепите за тако далек 
пут. А ви баш ништа не једете и не пијете. Већи сте ви аскети од нас Светогораца. То ћу 
причати монасима у Светој Гори и рећи ћу: треба да се стидимо од Индијана. Њихови 
кнежеви и војводе уздржавају се од јела и пића више него ми. Једна кашика пиринча, 
и њима је доста за цео дан. А ми прождрљивци једемо и маслине и рибу и ракове и 
икру, па још и вино пијемо. – Та узмите, господо, ево ово је добро. Баш ништа нећете, 
па то је. Опростите. Наша су јела, види се, за вас, префињене људе, врло сурова и 
неукусна.” И тако стално се извињавао и све своје подништавао као неки Кинез.

Но не само да нас Калистрат служи и нуди за трпезом. Много више од тога. Он нам 
чисти ципеле, истреса и четка одело, пегла турбане. Војводи Рами узео је једне ноћи 
златан појас и мач, и тако очистио и углачао, да се војвода задивио. Он стоји пред 
нашим вратима и спречава да ико ходником прође, да нас не би пробудио. Чим неко 
од нас отвори врата од собе, пред њим се укаже Калистрат са неким послужењем, било 
да је то кава или чај или хладна вода или цвеће. Изван свога Бога он ни на кога више 
не мисли него на нас. И изван својих тајних молитава и читања он све време посвећује 
нама, труди се око нас, брине за нас. Верујем, да нас чак ни у својим молитвама не 
заборавља. Но поред свега тога, он неће да једе с нама, за истом трпезом. Јер смо 
некрштене душе. То је вера. Ти знаш, светли махараџо, како ми Индијани умемо то да 
поштујемо.

Посетили смо све знаменитије манастире. Историја њихова тесно је уткана у 
историју српске нације и државе. Били смо за овај мах у Жичи, у Ариљу, у Студеници, 
у Грачаници, у Пећској Патријаршији и у Дечанима.
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Студеница је за нас била нешто неочекивано. У зеленој планини огромна црква од 
бела мрамора. У цркви су два ћивота, оца и сина, Немање и Стевана, првих српских 
владара из династије Немањића. Пред ове ћивоте доводе болеснике, нарочито полуделе, 
ту им монаси читају молитве и постају здрави. У таква чудотворна исцелења овде нико 
не сумња. Ћивот светог Немање никад се не отвара, но из њега с времена на време 
истиче чудотворно миро. Ћивот светог краља Стевана отвара се само једном у години, 
у дан његове смрти.

Док је Жича црвена као крв Студеница је бела као голуб. Грачаница је шарена 
као рајска птица. Зидана је од жутог камена и црвене цигле. Има пет витких кубета. 
Налази се на Косову пољу, где је био главни судар муслиманске Азије и хришћанске 
Европе. У име хришћанске Европе српски кнез Лазар са својом крстоносном војском 
примио је удар Азије, и по судби подлегао. Но посветио се и он и сва војска његова. А 
епопеја косовске битке најсличнија је нашој Махабарати од свих епопеја хришћанске 
Европе. Грачаницу је постројио велики српски махараџа Милутин у 14. веку. За њега 
кажу да кад је сео на престо заветовао се Богу постројити онолико манастира колико га 
Бог буде одржао на престолу. Владао је 42 године, а подигао је 42 храма.

По том ево нас у Пећској Патријаршији. Ту је кроз векове било седиште поглавара 
српске цркве, такозваних патријараха. Неке су од њих Турци обесили. Храм је онизак; 
од тесаног жутог пешчара. Не тако висином величанствен као Жича, Студеница или 
Грачаница, али, чини ми се, унутрашњост његова привлачнија је и за душу људску 
топлија и приснија од свих других храмова које смо видели. Храм је препун гробова 
српских патријараха, сви у виду тешких камених саркофага.

Најзад ево нас у Дечанима. То је тек изненађење. Храм висок као нека наша пагода. 
Стар 600 година. Сва од шарена мрамора. Пун знаменитих гробова. У једном углу 
костурнице, где се држе кости умрлих монаха. Пред олтаром ћивот светог краља 
Стевана Дечанског, сина краља Милутина, ктитора Грачаничког. Под ћивот доводе 
болеснике и исцељују се. Долазе и муслимани. Сваког петка муслимани из близине 
и даљине долазе на поклоњење ћивоту и на лечење од разних болести. На све стране 
жуборе планински потоци и извори. Постоји и бујан извор киселе лековите воде. 
Неисказана красота!

Шта да ти на крају кажем, светли Махараџо? Видели смо ових дана красоту, мистику 
и славу, коју ми у Индији ничим нисмо премашили.

Твој верни и одани Пандит Гаури Шанкара

Епистоларна збирка “Индијска писма” или “Писма из Индије”, Владике Николаја Велимировића 
настала су у манастиру Љубостиња у периоду од јуна 1941. до децембра 1942. године.

“Библиозона” доноси два писма која су, приликом посете Србији, чланови индијске делегације 
послали својим породицама и пријатељима.
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Увод

Британска и с т о ч н о и н д и ј с к а 
компанија је од раног 18. века 
постепено преузимала власт у 
Индији, да би средином 19. века 

Индија постала колонија Уједињеног 
Краљевства. Након борбе за независност 
коју је обележио распрострањен ненасилни 
отпор, Индија је постала независна држава 
1947. У Индији је патриотизам узвишено 
осећање. У дугогодишњој борби за ослобађање 
од колонијалног положаја у оквиру Британског 
краљевства Индијци су ово осећање неговали 
на себи својствен начин у складу са својом 
културом и традицијом.

Насупрот томе, у европској традицији 
осећај националног идентитета јавља се у 
доба ренесансе, да би се у доба феудализма 
раширио по читавом простору европског 
континента. У 17. и 18. веку, Италија и 
Немачка постале су националне државе и 
њихов национализам се учврстио у току 19. 
века.

Када се упореде ове историјске чињенице 
сасвим је јасно да док су европске државе у 
току 19. века постале националне државе, 
Индија је била колонија, а да је пуну 
националну самосвест остварила тек након 
Другог светског рата.

Са друге стране три брилијантна ума која 
су сваки на свој начин обележили 20. век 
јесу Рабиндранат Тагоре, Махатма Ганди 
и Бертранд Расел. Њихов хуманизам је 
универзалан и представља цивилизацијско 

наслеђе које је још увек живо и у плодоносном 
дијалогу са временом у коме живимо. Сви 
су припадали мировним покретима и 
били заговореници ненасилног отпора. 
Мировни покрет „Пагвас“, заговарао је 
нуклеарно разоружање и на његов челу био 
је нобеловац Бертранд Расел, који је сматран 
водећим интелектуалцем Британије, па и 
света. Овај хуманиста са титулама ерла 
и виконта, био је у својим деведесетим 
годинама, када је предводио мирне протесте 
против нуклеарног наоружања и рата у 
Вијетнаму у Лондону. Тагоре и Ганди су 
били водеће личности и интелектуалци у 
покрету Сварај - за независност Индије 
од иностране доминације. Мада су многи 
аутори наводили огромне разлике које 
су постојале између ова два мислиоца 
у погледу будућности Индије, они су 
обојица били окренути истом циљу. Могло 
би се рећи да је Тагорин хуманизам био 
универзалнији.

Тагоре је добио нобелову награду за 
књижевност 1913. године, Бертранд 
Расел 1950, а Махатма Ганди је био пет 
пута номинован за Нобелову награду за 
мир у периоду од 1937 до 1948, али је 
нажалост никада није добио. У центру 
њиховог промишљања је човек. Такође, 
били су савременици и промишљали су 
свет у којем су живели.

Хуманизам, поред свих одређења које 
можете прочитати у референтној литератури 
везано за овај појам, у овом тексту има 
и једно шире значење и представља 

ХУМАНИЗАМ РАБИНДРАНАТА ТАГОРЕ,
МАХАТМЕ ГАНДИЈА И БЕРТРАНДА РАСЕЛА

Весна Златићанин
Градска библиотека Вршац
vzlaticanin@yahoo.com
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стварни élan vital, вољу за смислом и 
истином, а посебно храброст да се мисли 
својом главом и следе хуманистички 
принципи што је у одређеним историјским 
тренуцима веома тешко, а понекад и опасно. 
Овакво одређење хуманизма је уствари и 
животно сведочанство ових мислилаца 
који су то потврдили својим ангажманом 
током читавог свог живота. Тако да је 
њихов хуманизам био уткан у сваки јавни 
чин који су они предузимали. Филозофи, 
песници и друштвени реформатори 
који живе практично, свакодневно своју 
филозофију, стваралаштво и друштвену 
теорију јесу прави учитељи будућих 
генерација.

Рабиндранат Тагоре (1861 – 1941)

Тагоре је рођен у брахманистичкој 
породици дубоко укорењеној у индијску 
духовну традицију са једне стране, а са 
друге стране породица је била блиска 
са краљевским височанством, краљицом 
Викторијом и под снажним утицајем 
енглеске културе и европских вредности. 
Био је најмлађи од тринаесторо деце, а 
сви из његове најближе околине бавили 
су се музиком, поезијом, сликарством 
и позориштем, тако да је одрастао у 
уметничкој атмосфери избегавајући 
државно образовање. У фебруару 1873. 
са оцем напушта Калкуту и одлази 
на вишемесечно путовање које ће 
имати трајни утицај на његов даљи 
духовни и интелектуални развој. Циљ 
њиховог путовања била је удаљена 
планинска станица Далхаус на путу за 
Хималаје. Пошто је његов отац желео да 
Рабиндранат буде адвокат, он одлази на 
школовање у Енглеску, али се брзо враћа 
у Индију схвативши да свим својим бићем 
припада индијској култури и традицији. 
Затим следе године породичног живота и 
посвећеност писању и стваралаштву. То су 
одиста најплодније године његовог живота. 

1905. године умире отац Рабиндраната 
Тагоре, убрзо затим и супруга и ћерка, 
и тада управо пише своју чувену збирку 
песама даровница Гитанђали, коју је 
сам превео и поједноставио у енглеском 
препеву за коју је добио Нобелову награду 
за литературу 1913. године, а већ 1915. 
године Британска Круна му додељује 
статус принца, кога се он одриче после 
Амритсарског масакра 13. априла 1919, 
у коме је страдало 1500 људи. На трагу 
Гандијеве борбе за самосталност 
и независност Тагоре покушава да 
спроведе реформе на селу и у оквиру 
аграрног система. Такође Рабиндранат 
Тагоре користи утицај своје поезије, 
целокупног уметничког и књижевног 
стварања да пробуди свест код својих 
сународника о потреби за самосталношћу 
и независности. Универзални ум какав 
је био Тагоре заокупљен са толико пуно 
тема и форми изражавања у уметности, а 
са друге стране вечито у вртлогу реалних 
збивања у Индији Тагоре је успео да 
створи један посебан поглед на друштво и 
живот и посебно у оквиру тога да одреди 
положај човека. Тагоре је у непрекидном 
трагању за помирењем многобројних 
супротности којих је свестан и постизањем 
равнотеже.

Након тога следи период великих 
путовања по свету. Занимљиво је да се 
Тагоре сусрео са већином истакнутих 
мислилаца, филозофима, интелектуалцима 
и књижевницима свога времена. Сви ти 
сусрети су му помогли да боље схвати и 
разуме положај Индије у односу на свет.

Тамо где је ум неустрашив
Тамо где је ум неустрашив и где се глава 
високо диже;
Тамо где је знање слободно:
Тамо где свет није раскомадан узаним 
домаћим зидовима;
Тамо где речи извиру из дубина истине;
Тамо где неуморна борба пружа руке ка 
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савршенству;
Тамо где јасни поток разума није 
залутао у туробној пешчаној пустињи 
мртвог насеља;
Тамо где ти водиш ум у вечно растућу 
мисао и делање –
На том небу слободе, Оче мој, дај да се 
моја земља пробуди.

Махатма Ганди (1869 – 1948)

Концепт Сварај, који је заговарао 
Махатма Ганди створио је на основу свог 
животног искуства. Ганди је такође имао 
необичан развојни пут као и Тагора. 
Утицај породице и родитеља остао је 
трајан, током читавог Гандијевог живота. 
После завршене основне и средње школе 
у Индији, Ганди одлази за Лондон где 
студира права, пошто је жеља његовог 
оца да му син буде адвокат. Када је сазнао 
да му је мајка умрла, напушта Лондон. 
Покушао је да оствари самосталну 
адвокатску праксу у Бомбају, али пошто 
је био стидљив да говори у судници 
напушта тај посао. Затим прихвата 
једногодишњи уговoр како би радио за 
једну индијску колонијалну фирму и 1893 
одлази у Јужну Африку. Ту доживљава 
потпуни преокрет, у Јужној Африци 
Ганди се суочава са дискриминацијом 
која је упeрена према свим људима 
друге расе, дакле који нису припадници 
беле расе. Био је избачен из воза код 
Питермаритбурга, након што је одбио да 
се пресели из купеа прве класе. Уложио 
је протест тако да је касније могао да се 
вози првом класом. Био је такође избачен 
из неколико хотела због боје своје коже. 
Догодио се  још један инцидент у коме му 
је председник суда у Дурбану наложио 
да скине турбан са главе, што је Ганди 
одбио да учини. Ови догађаји су били 
од пресудног утицаја за даљи Гандијев 
живот и обликовање његовог друштвеног 
активизма, а такође су у њему пробудили 

снажан отпор према друштвеној неправди 
и сваком виду угњетавања. После 
суочавања са расизмом, предрасудама 
и неправдом према Индијцима у Јужној 
Африци, Ганди је почео да преиспитује 
свој положај у друштву и положај 
својих сународника у оквиру Британске 
Империје.

Ганди је сматрао да држава има штетан 
утицај на своје припаднике. Он је називао 
државу „бездушном машином“, која коначно 
највише штете чини човечанству. Raison 
d’etre државе је у томе да она представља 
инструмент који служи људима, у исто време 
она преузима право грађана и преузима 
на себе улогу великог заштитника својих 
грађана. То представља велику опасност 
и парадоксалну ситуацију у којој су 
грађани отуђени од државе, а у исто 
време су њени поданици. Ганди је имао 
прилику да проучава државни апарат у 
Јужној Африци и Индији и увек је сумњао 
да централизоване, монолитне државе 
могу да заштите права својих грађана. 
У таквим државама политичка моћ се 
концентрише у малим групама људи 
и има коруптиван ефекат. Партијски 
систем такође у таквим државама 
није ефикасан. Ганди је проучавао и 
Британски парламентаризам и дошао 
је до закључка да репрезентативна 
демократија не испуњава очекивања 
својих гласача. Зато се Ганди залагао 
за директну демократију насупрот 
репрезентативне и након остваривања 
независности Индије. У исто време на 
основу анализе државног апарата у 
Индији и Јужној Африци Ганди је желео 
да створи механизам који ће оснажити 
народ а умањити моћ државног апарата. 
Тако је поставио принципе стратегије 
отпора према држави и реконструкције 
државе кроз добровољне друштвене 
акције великог броја људи. 

Иако се Ганди сматра оцем нације и 
све више се његова друштвена теорија 
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и пракса схвата као својеврсна утопија, 
хуманизам Гандијев који је окренут 
појединцу и индивидуалним правима 
и вредностима има универзалан значај. 
Иако су Ганди и Тагоре били окренути 
истом циљу ослобађању Индије од 
Британског колонијализма, у њиховим 
ставовима и у политичкој пракси било 
је и много размимоилажења, понекад и 
отвореног заступања сасвим супротних 
гледишта. До отвореног разилажења 
дошло је након повратка Рабиндраната 
Тагора, после вишегодишњег путовања 
по Европи, у Индију у августу 1921. 
године о чему врло детаљно пише Ромен 
Роланд у биографији Махатма Ганди и 
истиче све разлоге њиховог разилажења. 
То је било време када је Ганди успео да 
мобилише велики број људи за своје 
идеје и масован облик несарадње са 
органима државе односно са британском 
влашћу у Индији. Како се Гандијева 
мисао спуштала у све слојеве индијског 
друштва она је све више попримала 
облике ускогрудог национализма, за шта 
с друге стране Ганди није био одговоран. 
Врхунац тих догађаја био је бојкот 
суда, школа, универзитета, британских 
производа. У таквој атмосфери Тагоре 
у Савременој ревији пише: „Сва славна 
дела човечанства су велика и за мене... 
Бесконачна личност човекова (како 
кажу Упанишаде) може се остварити 
само у величанственом складу свих 
људских раса... Моја је молба да Индија 
представља сарадњу свих народа света. 
За њу, јединство је истина, а неслога је 
Маyа (илузија). Јединство је оно што 
обухвата све па се, према томе, не може 
постићи путем негације... Садашње 
настојање да се наш дух одвоји од западног 
значи покушај духовног самоубиства... 
Садашњи је век јако под утицајем Запада. 
То је било могуће само зато што је Западу 
припала нека велика мисија у односу 
на човека. Ми са Истока, ми морамо да 

учимо одатле... Зло је, без сумње, што ми, 
већ одавно, нисмо имали везе са нашом 
сопственом културом и што, због тога, 
западна култура није била стављена на 
своје право место... Али казати да је зло да 
останемо с њом у вези, значи подстицати 
најгори облик провинцијализма који 
доводи само до интелектуалне беде... То 
је данас проблем. Ниједан народ не може 
постићи свој спас, одвајајући се од других. 
Или се спасавати заједно или заједно 
нестати.“ Отада је Радинбранат Тагоре 
све више био усамљен у својим ставовима 
и полако се повлачио из друштвеног и 
јавног живота.
   

Бертранд Расел (1872 – 1970)

Бертранд Расел је рођен у аристократској 
породици у Енглеској. Већ са четири 
године  пошту су му умрли мајка, отац и 
старија сестра, бригу о њему и старијем 
брату преузима његов деда који је био 
премијер Енглеске. Када 1876. године 
умире и деда бригу о њему води грофица 
Расел, његова бака која је била доминантна 
фигура у току његовог детињства, али и 
у доба адолесценције. Читаво Раселово 
одрастање обележила је велика 
усамљеност. Он није похађао официјелну 
школу, већ се образовао код куће. Његов 
брат Френк упознао га је са делом 
Еуклида и од тада Расел је непрекидно 
проучавао математику. Затим уписује 
Тринити колеџ одсек математике и ствара 
касније репутацију најистакнутијег 
интелектуалца и мислиоца Енглеске. 
Непосредно по избијању Првог светског 
рата у августу 1914, Либерална влада 
на челу са Хербертом Аскбитом убедила 
је британски парламент да усвоји акт 
Одбрана краљевског закона. Овим 
законом је влада добила овлашћења 
одузимања имовине, могућност примене 
цензуре, контролу рада и конфисковање 
економских ресурса за ратне потребе. 
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Због свог отвореног пацифистичког 
иступања Расел је био избачен као 
предавач са Тринити колеџа, јер је његов 
рад био контролисан, а због мировног 
активизма сматран је непожељним. 
Још неколико пута у току свог живота 
Расел ће бити у затвору због свог јавног 
заступања мировних ставова. 1920 
године, Расел путује у Совјетски Савез 
да види учинке бољшевичке револуције, 
где се сусреће са Лењином. У исто време 
у Кини је Расел држао филозофска 
предавања годину дана и ту се сусрео 
са Рабиндранатом Тагореом, чувеним 
индијским нобеловцем.

Насупрот Рабиндранату Тагори и 
Махатми Гандију, Бертранд Расел 
је одрастао и развио се у оквирима 
традиције Западне цивилизације. Али 
оно што је заједничко свима њима је 
изузетна слобода мишљења и спремност 
да се сопствена уверења заступају без 
обзира на последице. Такође слобода 
да се сопствени начин мишљења мења 
и продубљује увек на основу искуства и 
ширег друштвеног контекста. Сам Расел је 
био најбољи критичар свог филозофског, 
изузетно логичког мишљења, па је у 
исто време када би успоставио одређени 
филозофски постулат врло брзо нашао 
логичку неоправданост таквог постулата 
и увек ишао даље. Био је најбољи тумач 
Ајнштајнове теорије релативитета и она 
је извршила дубок и значајан утицај на 
његову филозофију. Раселов филозофски 
парадокс познат и по називом Раселов 
чајник или небески чајник је уствари 
принцип Раселовог агностицизма. Овај 
филозофски парадокс представља идеју 
да филозофско доказивање зависи од тога 
да појединац изводи научно исправне 
закључке, а не да другима доказује 
исправност својих филозофских ставова 
и закључака, а посебно када је у питању 
религија. Расел је написао да ако он 
сматра да се чајник врти око Сунца 

негде у орбити између Земље и Марса, 
било би неразумно од њега да очекује 
да други не сумњају у његов исказ само 
на основу тога да они не могу да докажу 
да он није управу. Раселов чајник је још 
увек присутан у дискусијама које се тичу 
постојања Бога. Расел је сматрао да је Космос 
потпуно индиферентан према судбини и 
постојању човека. То ми се чини као главни 
разлог Раселовог активизма, јер је он 
сматрао да људи једни према другима треба 
да испоље своју људскост, односно хуманост.

Закључак

Готово да сам потпуно интуитивно 
довела ова три брилијантна ума у 
непосредну везу. Иако међу њима има 
огромних разлика, заједничка црта им 
је истакнути друштвени ангажман и 
активизам који се свакако мора везати 
уз дух времена, а у овом случају пошто 
су сва тројица живели врло дуго може се 
говорити о духу читаве епохе. Двадесети 
век је век највећих разарања у историји 
човечанства. Први светски рат је однео 9 
милиона жртава када је свет био први пут 
суочен са масовним уништењем, а за њим 
је следио Други светски рат који је однео 
70 милиона жртава. Човечанство које је 
суочено са толиким степеном разарања 
једини излаз може наћи у мировним 
покретима широм планете. И сада постоји 
стална претња од нуклеарног наоружања, 
односно употребе атомске бомбе. Све те 
околности су сигурно допринеле да се у 
свету развију разни мировни покрети. 
Ова три мислиоца са својом филозофијом 
се снажно супротстављају свакој врсти 
насиља у много ширем смислу од саме 
ратне агресије. Када мир буде вредност 
којом ће бити прожета свака наша мисао и 
дело можемо се надати да ће свет угледати 
једно јутро без сталних ратних сукоба. 
У исто време, фасцинира чињеница да 
је почетком двадестог века била могућа 
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тако блиска повезаност интелектуалаца 
на удаљеним меридијанима наше планете, 
а то је уједно и потврда да нас све повезује 
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један дух који је изнад свих расних, 
културолошких и политичких подела.
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П рема неким резултатима 
истраживања деца данас 
мало читају. Истраживање 
с п р о в е д е н о  у  н е к о л и к о 

средњих и основних школа у вези са 
читалачким навикама школараца 
наводи да је свега седам посто ученика 
у средњим школама навело да се у 
њиховим домовима књига цени и чита. 
Ипак 60 процената најмањих школараца 
је одговорило да воли да чита и да 
редовно узимају књиге из школских или 
јавних библиотека. Поставља се питање 
који су могући путеви за превазилажење 
оваквих резултата истраживања када 
је реч о заинтересованости најмлађих 
за писану реч. Мора се узети у обзир и 
чињеница да је време у којем данашња 
деца расту постало дигитално време и 
да оно подразумева и другачији начин 
живота. 

Манифестација „Читалачка значка“ 
може бити један начин превазилажења 
ових резултата као и спој традиционалног и 
савременог, која има за циљ превазилажење 
кризе читања код деце.

„Читалачка значка“ је манифестација, 
или модерније  речено књижевна 
радионица са дугом традицијом и по 
мишљењу многих стручних библиотекара, 
педагога и дечјих писаца једна је од 
најквалитетнијих и најзначајниjих 

манифестација. Са великим успехом, 
представљена је и на ИФЛА-и у Милану 
испред Библиотеке града Београда. 
Настала је крајем шездесетих година 
у Београду са циљем промовисања 
читања код деце, тј. развијање њихових 
читалачких навика, оспособљавање за 
самостално кретање путевима разумевања 
и тумачења књижевног дела, односно 
усменог изражавања о прочитаним 
књигама. Показала се као изузетно 
значајна за подстицање деце да користе 
услуге библиотеке, као и за креирање 
позитивне слике о библиотеци код деце, 
њихових родитеља и наставника. 
Заснована је на добровољном учешћу. 
Спроводи се заједничком активношћу 
јавних библиотека и основних школа.

Библиотека града Београда је на 
територији Београда организатор и 
носилац програма. Манифестација је 
до сада организована на територији пет 
општина (Земун,  Вождовац, Гроцка, Врачар 
и Нови Београд) а планира се спровођење у 
свим општинама на територији Београда. 

Како сама идеја наставе књижевности 
у школи има исте функције, Читалачка 
значка је морала имати додатни квалитет 
како би заинтересовала пре свега децу, 
али потом и библиотекаре и предаваче у 
школама. Тај додатни квалитет откривен 
је у споју игре и учења. Њен смисао је 
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у масовности, у укључивању што већег 
броја деце свих узраста. 

Школски библиотекари или наставници 
прве су инстанце које усмеравају децу 
у њиховом раду саветом или конкретном 
помоћи. Школске библиотеке су незаобилазни 
део образовног система који у исто време 
има и културну функцију и непосредну 
одговорност за популаризацију читања 
код младих људи. Они кроз игру и читање 
спроводе неке од образовних стандарда 
у одабиру деце која ће учествовати у 
тзв. Јавном часу. Иако не чине званичне 
сараднике, родитељи такође узимају 
учешћа у дечјем раду, поготово код 
најмлађих.

Дечје активности се састоје у:
 - читању одређеног броја књижевних 
дела; Избор књига врше библиотекари 
јавних и школских библиотека и то 
су жанровски различита књижевна 
остварења – актуелни и занимљиви наслови 
из класичне и савремене, домаће и стране 
књижевности, примерени узрасту. Листе 
изабраних књига се достављају школским 
библиотекама, а преко њих ученицима. 
Садржај програма није једном задата 
форма: он прати књижевну продукцију и 
мења се одређеним темпом.
 - писању Дневника Читалачке значке; 
Он доноси био-библиографски део о  
писцу сваке књиге, и тумачење (критику, 
осврт) прочитаног из индивидуалистичке 
перспективе која дозвољава и негативну 
оцену, и сасвим лично виђење. Дневник 
често није само текстуални, него садржи 
и ликовне прилоге, те представља мало 
уметничко дело. Осликани, колажни, 
украшени... представљају и визуелни 
доживљај. Обема димензијама показују 
дечји труд. Дневник се прилаже на увид 
пре него што се одржи јавни час.

- усмена презентација усвојеног знања 
на отвореном Јавном часу. Јавни час 
се организује на самом крају програма 
Читалачке значке као јавна презентација 

и провера знања сваког детета које 
је учествовало. Кроз културу говора, 
вештине читања и разумевања прочитаног, 
одређивања основног смисла текста и 
његове намене, раздвајање битних 
од небитних информација, уочавање 
везе међу догађајима, вредновање 
примерености илустрације која прате текст, 
као и извођење једноставних закључака 
у вези са текстом, анализирајући и 
обједињујући информације исказане 
у различитим деловима текста води 
се разговор, сучељавање мишљења, 
дебата, која открива колико су деца 
освојила и усвојила нова знања. Слобода 
и самоувереност у размишљању, као и 
проширени видови позитивног знања 
коначна су круна вишемесечног рада.

Сва деца која су учесници овог 
програма су чланови  библиотеке. Она на 
тај начин почињу да користе библиотеку 
препознајући је као извор њима потребних  
знања и информација.

Оно што овом традиционалном програму 
даје савремену димензију која је ближа 
деци овог доба је  израда Веб сајта 
Читалачка значка. Сајт би пратио све фазе 
манифестације и додатно популарисао и 
модернизовао манифестацију. На њему 
би се налазили: избор наслова књига за 
читање (са анотацијама), дечји критички 
осврти (текстови и илустрације); вести, 
извештаји са такмичења, фотографије, 
видео записи... Сајт ће допринети ширењу 
идеје о читању код деце и младих 
изван градских оквира. Путем сајта ова 
манифестација ће бити видљива не само 
у Србији, већ и свуда у свету. Коришћење 
електронских канала комуникације, којим 
ће се деца служити у великој мери, 
допринеће заитересованости за акцију. 

Успешно спроведен програм подразумева 
све веће учешће наредних генерација у 
овој великој популаризацији читања и 
критичког изражавања.

Као додатни гарант успешне реализације 
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акције је успостављено партнерство са 
школским библиотекарима Београда и 
Србије путем којег ће основношколски 
библиотекари бити додатно мотивисани 
да активно учествују у манифестацији, 
као логистичка спона између библиотека 
и школа, тј. ученика.

Библиотека града Београда са мрежом 
јавних библиотека у сарадњи са школама 
представљају важну карику у ланцу 

институција које имају утицаја на изградњу 
дечије личности.

Овакав додатни начин рада са децом 
има своје квалитете с обзиром да је 
читање у најтешњој вези са образовањем. 
Библиотечки ресурси значајно помажу 
деци у интелектуалном и емоционалном 
развоју, развоју језичких способности, 
социјалном развоју, васпитном развоју 
као и развијању различитих вештина.
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На интернет се све више може 
применити оно што је раније 
важило само за добре књиге - 
неки клип вас пронађе баш онда 

кад вам је његов садржај лековит и потребан. 
Тако се, рецимо, деси да вас из Јутјуб 
океана сасвим случајно (не сећам се више 
за чим сам заправо трагала!), запљусне 
клип на коме Црњански за Радио Београд 
говори о својим књижевним саборцима и 
објашњава сопствену поетику. Шантића је 
упамтио као великог господина, дискретног 
и емотивног: Дучићу је препустио девојку 
у коју су се обојица загледали. Кад 
говори о својим списатељским почецима 
и поратном очају, Црњански се сећа како 
су неки у његовој прози видели оно чега 
нема а превиђали присутно (каже да 
Радичевићева поезија на њега није имала 
онако велики утицај како се мисли) и 
закључује да се свету не може угодити, 
а то уосталом и не треба чинити јер су 
рукописи осуђени на пробу времена. 
Велики писац, који је у време давања 
интервјуа већ био зашао у седамдесете, 
све реченице изговара јасно и прецизно, 
без празног хода, власник је оне ретке 
врсте харизме која вас утврђује у ставу 
да су интелект, машта и таленат свето 
тројство коме се вреди поклонити.

На Јутјубу су доступни и снимци на 
којима Црњански говори сопствену поезију. 
Непроцењиво искуство за слушање, уз 
претпоставку да не спадате у оне који 
су алергични на лоше изговорено „р”, а 
ако спадате добра прилика да због додира 
генија преиспитате свој став и ослободите 
се „цепидлачења”.

Узбудљива је и могућност гледања 
фрагментарних снимака из Андрићевог 
живота који су својевремено приказани 
у емисији „Трезор” на Јавном сервису. 
Потврђују да је писац увек био одмерен 
и са урођеним смислом за ред, нимало 
помпезан чак и на снимку који приказује 
како прима Нобелову награду. 

У драгоцена открића спада и емисија 
у којој Мика Антић прави неку врсту 
књижевног аутопортрета. Док седи на 
усамљеној столици поред реке, са обавезном 
цигаретом међу прстима и загледан ко зна 
где, говори о томе зашто не верује у крај. 
Мика пред камером открива како његова 
прва песма у ствари уопште није његова, 
већ „позајмљена” од Десанке Максимовић. 
Учитељ му је, као мудар човек, уместо 
прекора, поклонио Десанкину књигу. 
Антић је имао диван глас о чему сведоче 
фрагменти у којима рецитује своју поезију, 
ону за одрасле која је неправедно остала у 
сенци његових стихова намењених деци. 

Са мном је опасно волети,
ја никад не заборављам.
Покушавам да схватим учења
која мене схватају.
Нејасна ми је вера
спремна да у мене верује.
Тешко је бити окован
у моју врсту слободе.
Лако ми је с немиром,
не могу да умирим мир.
Ал ипак уз мене се може,
мада је необично,
са мном је чудно чак и умрети...
јер ја се не завршавам.

ВЕЛИКИ ПИСЦИ НА ЈУТЈУБУ
Александра Гојковић
aleksandra.gojkovic@gmail.com
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  Предност је што су на Јутјубу велики 
писци лако „ухватљиви”, нема опасности 
од спортских преноса и других „фешти” 
које лако „скидају” емисије из културе. 

Ако желите можете и да коментаришете 
погледано, мада је, чини ми се, најбоље 
да се само препустите и уживате, срећни 
што можете да „залутате” на оваква места.
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Владика Јероним, епископ шабачки и нишки, рођен је у Шапцу 1825. године. 
Преци Јована Јовановића (световно владикино име) пореклом су из Босанске 
крајине, од породице Бишинац или Бришинац. У родном граду завршио је 
основну школу и два разреда ниже гимназије. Школовање је потом наставио 

у Београду. Тамо је завршио један разред гимназије и Богословију. Млади богослов 
Јован по завршетку школовања 1845. године добија намештење у селу Дреновац у 
Мачви. Посао учитеља ту је обављао наредних пет година.

Године 1850, на Беле покладе 11. марта, рукоположен је за ђакона. Нешто касније, 
на Петровдан, постао је свештеник и добио је мишарску парохију. Трогодишње 
службовање мишарског пароха обележила је породична трагедија - супруга, са којом 
није имао деце, је преминула.

Млади свештеник Јован, након губитка супруге, повлачи се из парохије и одлази у 
Кијев на студије. Завршио је Духовну академију 1858. године, након петогодишњег 
школовања.

По повратку у Србију добио је место вероучитеља у Београдској гимназији. 
Приближавање људима који су опонирали тадашњој власти, донело му је казну и 
премештај у парохију у Шопићу. Инцидент код Чукур чесме и турско бомбардовање 
Београда 1862. године баца свештеника Јована у праву борбу. Од својих ученика 
из Лицеја формирао је борбену јединицу са којом је држао одбрамбене положаје на 
барикадама. 

Као одани сарадник митрополита Михаила, подржава га у борби која је уследила 
након доношења Закона о црквеним властима православне вере. Изражава своје 
неслагање са Законом, обраћа се писмено и усмено министрима, саветницима и 
виђенијим људима који су блиски тадашњој влади. Мета је министар Цукић, идејни 
творац спорног акта. У говору који је одржао новембра 1862. године када је произведен 
у проту, бираним и оштрим речима изнео је своје незадовољство због мешања државе 
у црквено уређење. Овакво протино иступање изазвало је реакцију државне власти. 
Уместо да своју службу обавља у Крагујевцу, власт државна га је, супротно одлуци 
црквене, послала у Јагодину. По смрти протојереја Михаила, прота Јован се, ипак, 
обрео у Крагујевцу. Иако постоје притисци да изнова буде одатле одстрањен, народ 
бира проту за народног посланика.

Прогоњени протојереј се, уморан од напада, повлачи у манастир Петковицу. Ту, као 
старешина манастира, остаје до 1875. године, када је постављен за ректора Богословије 
у Београду.

Избијање Српско-турског рата 1876. године одвело је проту Јована на саму 
линију фронта. Главни је војни свештеник и борави са санитетом при штабу тимочких трупа 
Милојка Лешјанина. Таковски крст којим је одликован говори о његовим заслугама у том рату.

ВЛАДИКА ЈЕРОНИМ ЈОВАНОВИЋ

Небојша Цвејић
Библиотека шабачка
nebojsacvejic@gmail.com
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Октобра месеца 1877. године изабран је за епископа шабачког. Неколико дана након 
тог избора, у манастиру Раковица примио је постриг и понео ново, монашко име – 
Јероним. Већ следећег дана посвећен је за владику епархије шабачке.

Пропаганда коју је митрополит Михаило вршио у Босни и његова проруска орјентација 
сметали су Бечу, те је скренута пажња властима у Београду да се он уклони са тог 
положаја. Напредњачка влада Милана Пироћанца у лето 1881. године дала је обећање 
Бечу да ће тако и поступити. Министар просвете и црквених послова Стојан Новаковић 
имао је задатак да, у име владе, цркву предвођену митрополитом стави под контролу 
и сузбије сваку активност која би се косила са интересима државе. Спор на релацији 
митрополит – Стојан Новаковић почео је априла 1881. године објављивањем Закона 
о наплаћивању високих новчаних такса на свештеничке чинове као и на архијерејске 
благослове у Српским новинама. Уследила је оштра међусобна преписка која је трајала 
до октобра исте године. Након заседања Архијерејског сабора, упућено је 9. октобра 
писмо кнезу Милану које су потписали митрополит и четири владике (епископ нишки 
Виктор, неготински Мојсеј, ужички Викентије и шабачки Јероним). Владика Јероним, 
заједно са тројицом других архијереја саслушан је од стране министра просвете. Три 
епископа, међу којима је и Јероним су потписала признање у коме не признају да је на 
Сабору донета одлука да се закон не примењује. Епилог сукоба је кнежев указ од 18. 
октобра којим је митрополита Михаила разрешио дужности и постављење епископа 
неготинског Мојсеја за заступника архијереја београдског и митрополита српског. 
Епископи су, у знак протеста, обавестили 21. октобра министра да престају са радом 
и у Сабору и у својим епархијама. На жалост, нису остали доследни у томе, те су, под 
притиском, одустали од своје намере само неколико дана касније.

Нови удар на црквене великодостојнике десио се већ крајем наредне године. Законом 
о изменама и допунама у закону о црквеним властима православне вере који је донет 31. 
децембра 1882. године, министар просвете и црквених послова добио је право надзора 
и над радом епархијских архијереја, као и целог Архијерејског сабора. Спорни закон је 
ступио на снагу 1. фебруара 1833. године. Архијереји су одбили да се повинују закону 
и повукли су се из својих епархија. Акт непослушности државној власти стајао их је 
владичанског положаја. Сви су смењени, а за митрополита је изабран пензионисани 
професор богословије Теодосије Мраовић.

Владика Јероним је своје неслагање изнео у оштром и аргументованом писму 
упућеном, почетком марта 1883. године, Стојану Новаковићу. Недуго потом, због свог 
иступа кажњен је новчаном казном од 1000 динара и разрешен је положаја у Шабачкој 
епархији. Као још једна од казнених мера наложено му је да пређе у манастир Горњак. 
Владика није уважио изречену казну протеривања, те је отишао у Париз, а након тога 
и у Швајцарску, где је боравио до повратка у Србију, маја месеца 1889. године.

Промена власти у Србији, оличена у абдикацији краља Милана и формирању 
Краљевског намесништва, отворила је пут повратку канонске јерархије. Указом 
Намесништва од 28. маја 1889. враћен је Михаило на место митрополита српског. 
Владика Јероним, указом истих намесника, постављен је за епископа нишког, јер је 
епархија шабачка у међувремену укинута.

На челу епархије владика Јероним је провео следећих пет година. Током управљања 
подносио је два пута оставку на свој положај. Митрополит Михаило није уважио ове 
владикине иступе. 

Јероним Јовановић, владика нишки, преминуо је 10. јуна 1894. године у болници св. 
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Јована у Салцбургу, где је био на лечењу. На упражњено епископско место изабран је 
Инокентије Павловић.

Знаменити владика Јероним био је, поред осталог и кореспондентни члан Друштва 
српске словесности од 13. jануара 1863. године, дописни члан Српског ученог друштва 
од 29. јула 1864. године и почасни члан Српске краљевске академије од 15.  новембра 
1892. године.

У свом завештању наводи да већу кућу оставља за Народну библиотеку којој ће 
припасти и моја библиотека... и да... све ствари, новац, кућа, као и мебл нови са великим 
орманом и орманчићем за писма, са два велика огледала, миндерлуком, црним 
кабинетом, креденцом, асталима и покривачима припада Народној библиотеци, као 
и гвоздена умиваоница са гвозденим столом. Дар владике Јеронима, темељ је нишке 
библиотеке.

Као човек, а и као свештеник, био је свакад тачан и исправан: у цркви је служио лепо 
и тачно, у парохији је вршио све дужности уредно, а у животу владао се беспрекорно 
па, даље, није много узнемиравао догматику. Као велики родољуб, жудео је да Срби 
што пре усвоје све напретке данашње просвете и цивилизације.
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Универзитет у Нишу основан је 
1965. године. У свом саставу 
имао је само три факултета: 
Медицински, Правно-економски 

и Технички факултет. Током 46 година 
постојања, развио се у универзитет са 13 
факултета, са 1.556 наставника и сарадника, 
и 30.000 студената.

Одлуком Савета Универзитета, 18. маја 
1967. године, основана је Универзитетска 
библиотека у Нишу. Од 1978. године носи 
име Николе Тесле. 

Централна је библиотека нишког универзитета, 
налази се у згради Универзитета, општенаучног 

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА
О ИСТРАЖИВАЧИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 

ЗА ПОТРЕБЕ БАЗЕ Е-CRIS.SR

Милена Жикић
Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ Ниш
milenazikic85@gmail.com

Апстракт:
Циљ овог рада јесте да прикаже метод и резултат прикупљања података о наставницима и сарадницима 
Универзитета у Нишу, током тромесечног периода 2011. године, за информациони систем Е-СRIS.
SR. Поред тога, у раду ће бити презентована и база података BIBIN, формирана за интерне потребе 
Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ у Нишу. Сврха настајања ове базе је евидентирање 
прикупљених података о истраживачима нишког универзитета, за информациони систем Е-СRIS.SR, 
као и података о дисертацијама и тезама научних радника. Рад садржи појашњење информационог 
система Е-СRIS.SR, опис свих фаза које су претходиле прикупљању података, као и опис прикупљања, 
сређивања и прослеђивања података одговорном лицу у Београду. Завршна фаза обухвата уношење 
основних података у базу BIBIN. 
Прикупљени подаци показују да је за период од 29. 09. до 29. 12. 2011. године, од 1.556 професора, 
прикупљено 380 (24%) табела. На основу расположивих података дошло се до закључка да је почетак 
био задовољавајући, мада је јасно да се са прикупљањем података мора континуирано наставити. На 
основу статистичких показатеља сазнајемо да су, у току прикупљања података, највеће интересовање 
показали наставници Учитељског факултета, а најмање наставници Факултета спорта и физичког 
васпитања. Резултат је такав зато што је на Учитељском факултету једна особа била задужена за 
прикупљање и прослеђивање табела за све истраживаче, док је на осталим факултетима то чинио сваки 
професор појединачно.
Кључне речи:
Универзитет у Нишу, библиотека, Е-СRIS.SR, истраживачи, факултети, табеле, база BIBIN.

је типа и намењена студентима и наставницима 
нишког универзитета, али и свим осталим 
грађанима. Формирање фонда књига 
започето је поклонима амбасаде САД-а 
и Универзитета у Бохуму (Немачка), а 
настављено већим бројем значајних донација 
појединаца и институција, и интензивном 
куповином књига и часописа. Данас 
Библиотека има близу 100.000 књига, 1.250 
наслова часописа, из свих научних области, 
и највећи је библиотечко-информациони 
центар овог дела Србије

Библиотека је један од оснивача VВS-a 
(Виртуелне библиотеке Србије) и KoBSON-а 
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(Конзорцијум библиотека Србије  за 
обједињену набавку).1 Поред своје основне 
делатности, Библиотека ради и на формирању 
сопственог дигиталног репозиторијума, 
тако што прикупља докторске и магистарске 
тезе наставника, сарадника и истраживача, 
на нишком универзитету, и дигитализује 
постојеће документе од друштвеног 
значаја. Осим тога прикупља податке о 
истраживачима нишког универзитета, за 
потребе информационог система Е-СRIS.
SR, који омогућава израду библиографија 
истраживача Универзитета у Нишу.

Од 1981. године, Библиотека интензивно 
развија информативну и издавачку делатност. 
С тим у вези, осамдесетих година двадесетог 
века, Универзитетска библиотека израђује 
„Библиографију радова наставника 
и сарадника Универзитета у Нишу 
1965-1983“ (I том),2 која садржи појединачне 
библиографије свих факултета, укупно 12.360 
јединица. Библиографија садржи радове 
наставника и сарадника Универзитета у Нишу, 
објављене у периоду од 1965. до 1983. године. 
Обухваћене су: монографске публикације, 
чланци из часописа и зборника, преводи, 
одреднице у енциклопедијама, лексиконима 
и приручницима. Осим овога, од необјављене 
грађе, обухваћене су докторске и магистарске тезе.

У библиографији су регистровани само 
они радови, које су аутори објавили за време 
сталног радног односа на Универзитету у 
Нишу. Библиографска грађа сређена је у оквиру 
факултета, по абецедном редоследу презимена 
аутора. Радови су поређани хронолошки, по 
годинама публиковања, а у оквиру године 
према абецедном редоследу наслова.

1 Детаљно о степену искоришћености и употребе 
КОБСНОНА види: Косановић, Б. П. (2003). Конзорцијум 
библиотека Србије за обједињену набавку: да ли 
довољно користимо електронске изворе информација. 
Инфотека, 4(2), 107-114; Електронски извор: http://
scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/1450-9687/2003/1450-
96870302107K.pdf (2011).
2 Библиографија радова наставника и сарадника 
Универзитета у Нишу 1965-1983, уредник Видосав 
Петровић, Ниш,1989.

Године 1992. излази и други том 
„Библиографије радова наставника и 
сарадника Универзитета у Нишу 1984-
1990“ (II том),3 урађен на рачунару, са 7.200 
јединица. Библиографија садржи радове 
наставника и сарадника Универзитета у 
Нишу, објављене у периоду од 1984. до 
1990. године. Обухваћене су: монографске 
публикације, чланци из серијских и 
монографских публикација, преводи, 
одреднице из енциклопедија, лексикона и 
приручника, као и друге врсте објављених 
радова. Од необјављене грађе обухваћене 
су само докторске и магистарске тезе.

Током деведесетих година прошлог века, 
Библиотека је покушавала да настави 
рад на прикупљању података о радовима 
наставника и сарадника Универзитета у 
Нишу, и штампању библиографија, али 
није успела: због недостатка финансијских 
средстава, али и због незаинтересованости 
самих професора, као и Универзитета у 
целини. Међутим, Библиотека никада 
није одустала од овог посла. Искористила 
је рад на Темпус пројекту4, промену климе 
н а  Универзитету, к а о  и могућности 
информационог система Е-СRIS.SR, који 
ствара предуслове да се овај посао настави.

У оквиру овог рада, објашњено је шта 
је Е-СRIS.SR. Приказане су фазе које су 
претходиле прикупљању података, затим 
метод прикупљања података, сређивање, 
архивирање, анализирање, као и резултати 
прикупљених и обрађених података.

Циљ овог рада јесте да прикаже 
метод и резултат прикупљања података 
о наставницима и с а р а д н и ц и м а 
Универзитета у Нишу током 2011. 
године. У раду ће бити презентована 
и база података B I B I N , формирана 

3 Библиографија радова наставника и сарадника 
Универзитета у Нишу 1984-1990, издавач Бранимир 
Ђорђевић, Ниш 1992
4 Темпус пројекат бр. 158764 JPGR-RS 2009, Нови 
сервиси у библиотекама Западног Балкана (2010-
2011).
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за интерне потребе Универзитетске 
библиотеке „Никола Тесла“ у Нишу. Сврха 
настајања ове базе је евидентирање 
прикупљених података о истраживачима 
нишког универзитета, за информациони 
систем Е-СRIS.SR, као и података о 
дисертацијама и тезама научних радника. 

1. ШТА ЈЕ E-CRIS.SR?

Нови информациони систем под називом 
CRIS (Current Research Information 
Systems) деценијама уназад се формира 
у Европи. Предност овог система је његово 
ширење на подручја намењена истраживању, 
информацијама о патентима и иновацијама, 
а све у сврху допуне база података описима 
резултата истраживања као и повезивање 
с другим (библиографским) базама података.

Велики корак развоја система C R I S 
јесте његово пресељење на интернет, што 
омогућава масовно коришћење података, 
као и мотивисање даваоца података за 
сарадњу. CERIF (Common European Re-
search Information Format), прописује 
структуру података о истраживачким 
пројектима, а обухвата и препоруке у односу 
на истраживачке организације, одељења и 
истраживаче. 

У складу са потребама CERIF-a, развијена 
је web-апликација E-CRIS, у оквиру 
националних библиотечко-информационих 
система у мрежи COBISS.Net5, (Кооперативни 
online библиографски систем и сервиси) 
како би се успоставила евиденција 
истраживача и  установа,  неопходна 
за вођење библиографија научних радника 
и установа.

COBISS представља организацијски 
модел повезивања б и б л и о т е к а  у 

5 COBISS.Net је мрежа националних библиотечких 
система, земаља које користе библиотечки софтвер 
COBISS: Словенија, Босна и Херцеговина, Србија, 
Црна Гора и Македонија. Основан је 2003. године. 
Извор: http://www.cobiss.net/o_mrezi_COBISS-Net-
BH.htm (2011)

библиотечко информациони систем са 
узајамном каталогизацијом, узајамном 
библиогрaфско-каталошком базом 
података и локалним базама података 
прикључених библиотека, базом података 
о библиотекама, и другим бројним 
функцијама. Универзитетска библиотека 
у Нишу је од 2003. године укључена у CO-
BISS.SR систем.

Web-апликацију E-CRIS је Институт 
инфомацијских знаности у Марибору 
(ИЗУМ) бесплатно понудио корисницима 
COBISS апликација.

Податке за E-CRIS.SR, за своје универзитете, 
скупљају и ажурирају универзитетске 
библиотеке кориснице библиотечког 
програмског пакета C O B I S S . За 
прикупљање података о организацијама 
и истраживачима Универзитета у Нишу 
задужена је Универзитетска библиотека 
“Никола Тесла”. Поред универзитетских 
библиотека, у систем Е-СRIS.SR укључено 
је још педесетак библиотека у Србији.

У E-CRIS-у су представљени следећи 
ентитети:

•истраживачке организације, 
•одељења организације, 
•истраживачи, 
•истраживачки пројекти. 

Слика 1: Изглед интернет странице E-CRIS-а6 

6 Извор: http://e-cris.sr.cobiss.net (2011)
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База података ОРГАНИЗАЦИЈЕ садржи 
податке о истраживачким организацијама 
(факултетима, институтима, истраживачко-
развојним јединицама): 

•назив организације, 
•контакт-подаци (адреса, телефон, 
  телефакс, електронска адреса, адреса 
  web стране на интернету) 
•списак одељења, 
•попис истраживача, 
•списак пројеката, 
•број запослених, 
•класификација делатности,
•додатни подаци за презентацију.

База података ОДЕЉЕЊА садржи 
податке о одељењима у оквиру истраживачке 
организацијe:

•назив одељења 
•састав одељења (руководилац, 
  сарадници), 
•контакт-подаци (адреса, телефон, 
  телефакс, електронска адреса, адреса 
  web стране на интернету), 
•садржај истраживачког рада (кључне 
  речи, класификација), 
•списак истраживачких пројеката.

Слика 2: Страница базе E-CRIS.SR за 
претраживање библиографија истраживача7 

7 Извор: http://e-cris.sr.cobiss.net (2011)

База података ИСТРАЖИВАЧИ садржи:
•основне идентификацине 
  податке (име, презиме, образовање, 
  истраживачка организација, одељење), 
•податке за комуникацију (телефон, 
  телефакс, електронска адреса, УРЛ), 
•податке о запослењима истраживача 
  (организација, одељење, датум 
  запослења, радно место, звање), 
•списак истраживачких пројеката у 
  које је истраживач укључен, 
•подручје истраживања и опис 
  експертних знања (кључне речи, 
  класификација, образовање, знање 
  језика), 
•репрезентативне библиографске јединице.

С циљем заштите личних података, 
јавно су доступни подаци само о оним 
истраживачима, који су сагласни с њиховим 
јавним објављивањем.

База података ПРОЈЕКТИ садржи 
податке о пројектима у којима истраживачка 
организација учествује:

•идентификација пројекта (наслов, 
  датум почетка и датум предвиђеног 
  завршетка), 
•извори финансирања, 
•руководилац пројекта и истраживачи 
   учесници  (име, шифра истраживача), 
•особа за контакт (име, адреса, телефон, 
  телефакс, електронска адреса), 
•истраживачка организација у којој се 
  пројекат изводи, или се изводио, 
•одељење које је пројекат пријавило, 
•истраживачке организације учеснице, 
•садржај пројекта (сажетак, опис циљева 
  пројекта, кључне речи, међурезултати, 
  завршни извештај), 
•класификација пројекта по шифрарнику 
  CERIF (Common European Research 
  Information Format), 
•линк на web страну пројекта (URL)
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Базе података су међусобно повезане, 
док се претраживање врши по свим 
кључним пољима. E-CRIS.SR je повезан 
са информацијским системом COBISS.
SR, односно с његовом библиографском 
базом података COBISS.SR, што корисницима 
омогућава и непосредан увид у библиографије 
истраживача.8 

Слика 3: Изглед странице библиографије истраживача 
и стручних сарадника

2. ФАЗЕ РАДА ОД ПРИКУПЉАЊА 
ПОДАТАКА ДО ДОБИЈАЊА 

ШИФАРА

Универзитетска библиотека је прво извршила 
припреме, које су биле предуслов за почетак 
ангажовања на прикупљању података. 

Пре свега, Библиотека је упутила предлог 
Сенату Универзитета у Нишу да започне 
рад на прикупљању података.

Након позитивне одлуке Сената, Библиотека 
је започела припреме на прикупљању података 
и отпочела анализу будућих послова (попис 
свих факултета, катедри, одсека).

Затим, је уследило прикупљање контакт 
података, посебно електронских адреса 
професора, на основу најновијег Прегледа 
предавања 2010-2011. Тако се приступило 
изради адресара, који је садржао интернет 
адресе, свих професора нишког универзитета. 

8 Извор: http://e-cris.sr.cobiss.net/about/cris.aspx?lang=scr 
(2011)

Све је ово био предуслов за слање дописа 
истраживачима Универзитета у Нишу. 
Прослеђивање дописа одвијало се кроз 
три фазе. 

Након пријема, провере и допуне 
пристиглих табела, уследило је њихово 
разврставање по факултетима, одсецима, 
катедрама. На крају су прикупљене 
табеле прослеђене одговорном лицу у 
Београду, у Универзитетској библиотеци 
„Светозар Марковић“, по факултетима, 
док су истраживачи добили своје шифре 
на личне електронске адресе.

Након добијања попуњених табела за 
шифру истраживача, подаци су уношени 
и у формирану базу података BIBIN, у 
оквиру које се евидентирају и основни 
подаци о истраживачима и професорима, 
на основу прикупљених E-CRIS табела

3. METOДОЛОГИЈА САКУПЉАЊА 
ПОДАТАКА

Фаза прикупљања података, обухватала 
је слање дописа професорима Универзитета 
у Нишу са појашњењем ECRIS-а, његове 
сврхе, улоге и важности за научноистраживачки 
рад универзитетских радника, као и слање 
табела и примера попуњене табеле.

Сви истраживачи су замољени да 
попуне табелу са личним подацима, јер је 
то био услов за добијање шифре. Табела 
је садржале личне и пословне податке. 
У пољу табеле области интересовања и 
истраживања (CERIF šifrarnik) могуће 
је уписати до пет шифара из CERIF 
шифрарника. Те шифре се, након тога, 
трансферишу у узајамну каталошку 
COBISS.SR базу, повезују с радовима 
одређених истраживача и омогућавају 
библиотекарима израду библиографија 
р а д о в а  наставника и сарадника 
Универзитета у Нишу.

У пољу области интересовања и 
истраживања (речима) од истраживача 
се очекује да речима опишу главну област 
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коју истражују и из које имају највише 
објављених радова (такође до 5).

На крају се попуњена табела електронским 
путем прослеђивала библиотеци. 

4. СРЕЂИВАЊЕ И АНАЛИЗА 
ПРИКУПЉЕНИХ ТАБЕЛА

Најзахтевнија фаза приликом прикупљања 
података о истраживачима нишког 
универзитета, била је сређивање пристиглих 
табела. Ова фаза је обухватала: формирање 
фолдера за E-CRIS у оквиру кога је уследило 
разврставање табела по факултетима, 
затим по катедрама или департманима. 
Захваљујући информатичкој технологији 
процес сређивања је био знатно бржи и 
ефикаснији.

Након три седмице, могао се извести 
следећи закључак: мањи број наставника и 
сарадника био је у дилеми око поља за унос 
шифре, тако да се јавила потреба за допуном 
претходног дописа (у електронском облику). 
Свим наставницима нишког универзитета 
прослеђен је мејл са појашњењем како да 
приступе шифрарнику и колико шифара 
да наведу. Било је великих недоумица 
и око поља области истраживања и 
интересовања (речима). На првом месту: 
Шта је потребно конкретно навести? 
Такође је уочено да већи део професора 
није навео годину запослења. У складу 
с тим прослеђен је још један допис свим 
професорима у коме су дати одговори на 
сва питања.

Шифрарник се отвара из табеле, или 
путем линка: http://e-cris.sr.cobiss.net/about/
code.aspx?lang=scr&name=cerif.Након 
тога се добија табела у којој је извршена 
класификација истраживачке делатности 
по европском шифрарнику (CERIF) на:
ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ, ДРУШТВЕНЕ 
НАУКЕ, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ 
НАУКЕ, БИОМЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ и 
ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ. Кликом на једно 
од поља наука добијају се две колене. У 

првој се налази шифра за истраживачку 
област, а у другој истраживачка делатност. 
Сви професори треба, у складу са својом 
истраживачком делатношћу, да пронађу 
шифру и наведу је у прослеђену табелу. 
Такође је у пољу области истраживања и 
интересовања (речима) потребно навести 
примарну област истраживања речима, 
а затим и секундарне области, укупно, 
до пет. Након допуне дописа, пристигле 
табеле су садржале све податке.

5. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПРИСПЕЛИХ 
ТАБЕЛА У БАЗУ BIBIN

Након сагледавања свих послова које 
треба обавити, дошло се до закључка да ће 
запослени морати да рукују јако великим 
бројем података, да ће се створити обимна 
документација, те да ће класичним 
начином рада бити тешко да се сви 
послови обаве брзо и без грешака. Зато 
је за потребе библиотеке пројектована 
база података под називом BIBIN, у 
оквиру које ће бити смештени подаци 
из Е-CRIS табела, свих истраживача, 
наставникa и сарадника Универзитета у 
Нишу. Програм је прилагођен потребама 
базе Е-CRIS, као и потребaма дигиталног 
репозиторијума нишког универзитета. 
Након анализе пристиглих табела 
приступило се уношењу основних 
података у BIBIN ради евиденције и 
каснијег контактирања са професорима. 
Странице са релевантним подацима за 
потребе базе Е-CRIS у BIBIN-u садрже: 
личне и контакт податке истраживача, 
пословне податке као и датум слања 
дописа и достављања табеле.

6. РЕЗУЛТАТИ ПРИКУПЉЕНИХ 
ПОДАТАКА

Након тромесечног скупљања електронских 
порука, добијени су следећи резултати. За 
период од 29. 09. до 29. 12. 2011. године, 
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од 1.556 професора, прикупљене су 380 
табеле. Прикупљене табеле су прослеђене 
Универзитетској библиотеци у Београду, 
која додељује шифре истраживачима и 
шаље их на њихове личне електронске 
адресе. 

Табела 1. Прикупљене табеле на нивоу
Нишког Универзитета

Из приложеног табеларног и статистичког 
приказа, може се закључити: да су се 
факултети с највећим бројем наставника у 
најмањем броју одазвали, док факултети 
са мањим бројем професора показују 
веће интересовање. У наставку рада следи 
табеларни приказ пристиглих табела за сваки 
факултет појединачно, у оквиру департмана, 
катедри, одсека или студијских група.

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ 
ФАКУЛТЕТ

Табела 2. Прикупљене табеле на Грађевинско-
архитектонском факултету

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Табела 3. Прикупљене табеле на Економском 
факултету
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ЕЛEКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Табела 4. Прикупљене табеле на Електронском 
факултету

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Табела 5. Прикупљене табеле на Машинском 
факултету
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Табела 6. Прикупљене табеле на Правном 
факултету

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

Табела 7. Прикупљене табеле на Природно-
математичком факултету

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Табела 8. Прикупљене табеле на Технолошком 
факултету
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УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

Табела 9. Прикупљене табеле на Учитељском 
факултету

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Табела 10. Прикупљене табеле на Факултету 
заштите на раду

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА

Табела 11. Прикупљене табеле на Факултету 
спорта и физичког васпитања

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ

Табела 12. Прикупљене табеле на Факултету 
уметности
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ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Табела 13. Прикупљене табеле на Филозофском 
факултету

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Табела 14. Прикупљене табеле на Медицинском 
факултету

ЗАКЉУЧАК

Захваљујући E-CRIS.SR, информационом 
систему и његовим повезивањем са 
библиографском базом података COBIS.SR, 
усавршен је начин евиденције података о 

51



истраживачима и установама и омогућена 
бржа израда персоналних библиографија 
радова универзитетских радника, на 
основу шифара истраживача.

За прикупљање података о истраживачима 
Универзитета у Нишу, Универзитетској 
библиотеци „Никола Тесла“ у великој 
мери је помогла савремена информатичка 
технологија, коју она ефикасно користи. 
Поређења ради, почетком 90-их година 
на Универзитету у Нишу било је 1.400 
професора. Библиотека је за трећи том 
библиографије три пута истраживачима 
слала дописе у року од две године (4.200 
писама, за чије слање су потрошена и 
знатна материјална средства), а добила 
је око 28% одговора. Сада, за само три 
месеца, без материјаних трошкова, добијено 
је 24% одговора. То значи да је, уз знатно 
већи одзив истраживача, постигнута 
економичност у времену и новцу, убрзаном 
пријему одговора, а уз ангажовање много 
мањег броја радника него што је то било 
у претходном периоду.

С обзиром на то да  нишки универзитет 
броји 1.556 наставника, од којих је 380 
одговорило (24%), закључак је да је у погледу 
ажурности и интересовања истраживача 
почетак био задовољавајући, мада је 
јасно да се обавештавање истраживача за 
добијање личне шифре мора континуирано 
наставити.

У току прикупљања података највеће 
интересовање показали су наставници 
Учитељског факултета, а најмање наставници 
Факултета спорта и физичког васпитања. 
Резултат је такав зато што је на Учитељском 

факултету једна особа била задужена за 
прикупљање и прослеђивање табела за 
све истраживаче.

На основу стеченог искуства увиђа 
се, да се начин рада може побољшати 
на следећи начин. Пре свега, треба још 
једном подсетити декане и продекане 
факултета на важност овог пројекта, како 
би они даље подстакли своје запослене да 
попуњавају и шаљу своје личне податке 
за добијање шифре истраживача. Било би 
од користи контактирати и са шефовима 
катедри свих студијских група, који би 
били одговорни за прикупљање табела 
својих истраживача или на нивоу сваког 
факултета одредити једну особу која 
би прикупљала и прослеђивала табеле 
свих истраживача, као што је био случај 
са, претходно поменутим, Учитељским 
факултетом где је и успешност била 
највећа. Тиме би се постигла већа 
ефикасност при слању табела, што би 
повећало број истраживача нишког 
универзитета који би имали своју шифру. 
На тај начин би њихов научни рад постао 
видљивији, што би, у крајњој линији, 
помогло презентовању научног рада на 
Универзиту у Нишу.

Добијањем шифара истраживача, 
стекли су се услови за наставак рада 
на библиографијама. Очекује се да ће 
наставници и сарадници Универзитета 
у Нишу схватити значај  ове акције за 
презентовање њиховог научног рада и да 
ће, сходно томе, у наредном периоду,  још 
масовније у њој учествовати.
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Сажетак:
У средњем веку главна библиотекарска средишта у Србији постају манастири и дворови српских 
владара. Појава манастирских библиотека допринела је да се свештеници сматрају заштитницима 
књиге. Манастири ипак нису били једина места где се стицала писменост. На двору српских 
средњовековних владара постојале су библиотеке у којима се, такође, стицала писменост и многа 
друга знања.

Кључне речи:
Манастирске и дворске библиотеке, средњовековна култура, рукописне књиге код Срба

Средњовековна култура како у Европи, тако и код Срба имала је изразито 
верско обележје. Културно стваралаштво средњовековне Србије настало је 
под утицајем и за потребе цркве. Главна културна средишта биле су цркве и 
манастири, при којима су радиле тадашње школе и библиотеке.

Појавом првих словенских писама (глагољице, потом и ћирилице), стварају се у 
Србији много повољнији услови за развој књижевне делатности. У почетку се књижевна 
делатност заснивала само на преводилачком раду (превођењем црквених књига са 
грчког на словенски језик), а касније се јављају и оригинална књижевна дела (житија).

У средњовековној Србији постојале су две врсте библиотека: манастирске и дворске. 
Срби су за збирку књига, сређену и смештену на одређеном месту, употребљавали два 
термина: књигохранилиште и књигохранилица, а за библиотекара био је у употреби 
термин књигохранитељ. Фондове средњовековних библиотека чиниле су рукописне 
књиге.

Maнастирске библиотеке
Манастири и веће цркве имали су своје ризнице, у којима су чуване књиге. Књиге 

свете садржине, посебно јеванђеља, имале су велику вредност. Пошто су руком 
умножаване, књиге су биле заштићене од крађе и непажљивог руковања библиотекара. 
Библиотеке су углавном биле смештене у високим кулама осматрачницама, такозваним 
пирговима, где су биле безбедне од пожара и пљачки. Међутим, за време турских 
упада, опљачкане су биле баш библиотеке јер су Турци палили и уништавали куле 
и звонике. У једном запису манастира Грачанице на Косову забележено је да је пре 
1388. у манастирском пиргу изгорела цела библиотека. Поред књига које су служиле 
за свакодневну употребу, било је књига које су стајале у певницама или олтарима. 

МАНАСТИРСКЕ И ДВОРСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

Гордана Ивковић
Народна библиотека „Стеван Сремац”, Ниш
gordanaivkovic@yahoo.com
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У фонду се налазила приручна збирка богослужбених књига као што су: Јеванђеље, 
Апостол, Псалтир, комплет од дванаест Месечника, Требник, Саборник, Октоих и 
оригинална хагиографска дела. Тако је у једној бележници из 14. века записано: „И 
попове да имају апостол, јевангелије, литургију, триод, помоканон, псалтир, октоих, 
господским празником службу и успеније на поученије људем”. Поред богослужбеног 
фонда, манастирске библиотеке су поседовале фонд књига за духовно уздизање 
монаха. То су хагиографије (житија словенских и српских светитеља), зборници беседа 
појединих византијских и српских писаца. Најпознатији су зборници слова и беседа 
Јована Златоустог, Лествица Јована Лествичника (монашко дело о покајништву 
александријских монаха) итд.

Све богослужбене књиге требало је редовно обнављати преписивањем, често 
исправљати превођењем грчких оригинала. Најбројнији преписивачи наших старих 
књига били су дијаци и парохијски свештеници. Већи манастири имали су своје 
преписивачке радионице и поседовали су по неколико примерака исте књиге. Таквим 
преписивачима сматрани су ресавски преписивачи из манастира Манасије и бројни 
хиландарски преписивачи. „Тако се, нпр., зна да је војвода Радосав, ктитор манастира 
Пречисте у Радешино, око 1404., поручио у Београду да се препише осам књига за 
манастир, а потом послао преписивача у сам манастир да настави преписивање”. 
Остаци многобројних старих црквених и верских књига, по нашим познатијим 
манастирима указују на то да су калуђери били љубитељи писане речи. Већи број 
записа на србуљама и старим руским штампаним књигама говори да се љубав према 
књизи и писању није гасила, чак и под турском влашћу. 

Манастирске библиотеке су нам сачувале значајна историјска дела: биографије 
наших владара и црквених великодостојника, родослове, летописе, записе. Велики 
значај за целокупан живот српског народа тога доба имала су црквено-правна дела: 
Крмчија Светог Саве, Душанов законик, Номоканон, Закон о рудницима деспота 
Стефана Лазаревића, медицинска дела (Хиландарски медицински кодекс), граматичка 
(Слово о писменех Црнорисца Храбра), зборник изрека античких филозофа, одломци 
из Светог писма.

Најстарија српска средњовековна манастирска библиотека је библиотека манастира 
Хиландара. Приликом оснивања Хиландара, на Светој Гори, крајем XII века Свети 
Сава је са оцем основао и библиотеку. У њој се налази највећи број српских рукописа (око 
1700). У библиотеци манастира Хиландара редовно су преписиване и исправљане све 
врсте богослужбених књига, а превођена су са грчког на српски језик дела најученијих 
теолога. Један од преводилаца био је „старац” Исаија.

Значајна је и библиотека манастира Студенице коју је основао Свети Сава. Данас 
студеничка библиотека има једно Четворојеванђеље из XVI века.

Друге веће сачуване манастирске библиотеке су библиотеке манастира: Дечани, 
Пећке патријаршије, Грачанице...

У манастиру Жичи, средишту архиепископије, Свети Сава је основао главну црквену 
библиотеку, где је рађена редакција Крмчије. После преношења архиепископске 
столице у Пећ, 1253. и део библиотеке пресељен је тамо.

Дворске библиотеке
Поједини српски владари имали су своје библиотеке. На двору Стефана Немање 

постојала је библиотека којом су се служили његови синови Стефан и Растко (Св. Сава).
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Доментијан и Теодосије истичу да се Свети Сава бавио писањем књига од најраније 
младости. Свети Сава је саставио Карејски (1199.) и Хиландарски типик (1200.), а 
неколико година касније и Студенички типик. 

Велика достигнућа српске преписивачке књижевности у другој половини XII века 
остварена су у Мирослављевом јеванђељу, а написао га је монах Глигорије по жељи 
хумског кнеза Мирослава, брата Стефана Немање, око 1185. Данас се чува у Народном 
музеју у Београду.  

Зна се за Вуканову библиотеку (за њега је преписано Вуканово јеванђеље). Настало 
је око 1202. као први ћирилски споменик из тзв. рашке школе.

Библиотеке су имали и Стефанови синови, краљ Радослав и краљ Владислав.
Краљ Урош I је такође имао своју библиотеку. Из Свете Горе добио је Доментијанову 
биографију о животу Светог Симеона (Немање) и Светога Саве.

Библиотеку је основао и деспот Стефан Лазаревић, најпре у манастиру Манасија, 
а потом и у Београду. На двору  је окупио најученије људе свог времена а монаси су 
преписивали књиге (богослужбене, делове Старог завета, летописе). Деспот је желео 
да: „Премудрошћу књига украшава народ и благодаћу њиховом да душе просвећује и 
ка богопознању привлачи”.

Цар Душан је након боравка у  Дубровнику, тамо основао своју библиотеку и за њу 
набавио више латинских и грчких зборника.

У свом двору у Смедереву и деспот Ђурађ Бранковић имао је своју библиотеку. Њему 
је припадао чувени илустровани „Минхенски псалтир”, рукопис српске рецензије. 
Библиотека је делимично настрадала приликом пада Смедерева 1439. Мали број 
књига из ове библиотеке нашао се код његових синова Гргура и Стефана, које су Турци 
ослепили.

Прва српска књижевница, монахиња Јефимија, такође је имала своју библиотеку. 
Образована и мудра, оставила је три дела високе уметничке вредности: „Туга за 
младенцем Угљешом”, „Моленије Господу Исусу Христу”, „Похвала светом кнезу 
Лазару”.

Ниједна од дворских библиотека није сачувана. Сачувана су само појединачна 
дела за која се тврди да су припадала некој дворској библиотеци. У фондовима тих 
библиотека налазили су се и средњовековни романи и приповетке (Александрида, 
Царица Теофана, Роман о Троји и др.).
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Abstract:
The monastery and the palace libraries in medieval Serbia
In the Middle Ages the main center of the librarian in Serbia became monasteries and palaces of the Serbian 
rulers. The emergence of monastery libraries contributed to the priests considered the protectors of the book. 
Nevertheless, monasteries weren`t still the only place where the acquired literacy. At the palace of Serbian 
medieval rulers there are libraries in which literacy and many other knowledge is acquired, too.

Key words:
Мonastery and palace libraries, medieval culture, manuscripts of the Serbs
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Појам BENCHMARKING није код 
нас баш адекватно преведен, али 
ипак у маркетинг литератури 
појам бенчмаркинг означава 

конкурентско поређење. Већина људи 
га поистовећује са откривањем строго 
чуваних тајни конкурената и неком 
врстом пословне шпијунаже.

У основи речи је „benchmark” што означава 
стандард за поређење односно репер за 
мерење перформанси.

Бенчмаркинг представља континуалну, 
систематску потрагу за најбољим у својој 
струци и примену његових искустава. То је 
продубљена упоредна анализа најбољих 
конкурената, њихових постигнућа, начина 
на који су то остварили, анализа њихових 
ресурса, способности и компетенција. Ова 
метода служи за разумевање процеса, 
не само код конкуренције, него и у 
властитој организацији. У току спровођења 
бенчмаркинг процеса ствара се једна нова 
слика о сопственој организацији, њеним 
слабостима, али и предностима које има 
у односу на окружење. Објективно се 
процењују снаге и слабости процеса, 
проналазе се идеје и методе за подстицање 
креативног размишљања у оквиру организације. 
Тежи се проналажењу најбоље праксе (Best 
practice) у организацијама. Под Best practice 
се подразумевају методе и стратегије које 
помажу организацији да најбоље испуни 
захтеве својих корисника. Та пракса треба да 
води ка  резултатима бољим од конкурентских.

Бенчмаркинг није копирање, јер се 

МЕТОДА БЕНЧМАРКИНГА У
УПРАВЉАЊУ БИБЛИОТЕКАМА

Јасмина Трифунац
Народна библиотека Србије
jasmina.trifunac@nb.rs

туђа искуства морају преносити у друга 
пословна окружења. То захтева знање 
и прилагођавање, па ако се овај процес 
правилно не примени организације заврше 
као лоше копије које су осуђене на пропаст.

Сматра се да је бенчмаркинг погодан за све 
облике организација, од електропривреде, 
преко телокомуникација до школства и 
културних установа, јер је он учење 
и откривање нових видика, стварање 
мреже нових познанстава, предлагање 
и прихватање нових идеја у властитом 
раду и организацији.

У оквиру управљања библиотека 
бенчмаркинг представља континуирани 
процес унапређивања целокупног пословања 
библиотека заснован на непрекидном 
упоређивању резултата мерења властитог 
учинка с резултатима пословања других 
библиотека, односно других сродних 
организација, те искоришћавање ових 
извора као подстицаја властитог побољшања.

На ПУЛМАН1 конференцији, која је 
одржана у Португалу у Оеирасу, 13. и 14. марта 
2003 године, између многобројних предлога 

1 ПУЛМАН – мрежа укључује државе чланице 
ЕУ-а, државе кандидате и суседне државе: 
Албанију, Аустрију, Белгију, Белорусију, Босну 
и Херцеговину, Бугарску, Велику Британију, 
Чешку, Данску, Естонију, Финску, Француску, 
Грчку, Хрватску, Ирску, Италију, Летонију, 
Литванију, Луксембург, Мађарску, Македонију, 
Молдавију, Холандију, Норвешку, Немачку, 
Пољску, Португал, Румунију, Русију, Словачку, 
Словенију, Србију, Шпанију, Шведску, Турску, 
Украјину и Црну Гору.
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за евалуацију и напредак библиотечког 
пословања у оквиру постизања циљева 
„Плана деловања e-Europe”, упућени су и 
апели министрима, доносиоцима одлука, 
и практичарима на државној и локалној 
основи да редовно мере и вреднују услуге 
библиотека поготово оних које користе 
нове технологије, те да установе benchmark 
– критеријуме за процену утицаја и 
резултата улагања.

Мерење вредности библиотека и њиховог 
утицаја крајње је комплексно. Ово питање 
је најбоље посматрати као део континуума 
могућих мера, а то су:

· Инпути, који укључују сва средства 
која организација користи да произведе 
неку услугу или производ који жели да 
прода (употребљавајући термин „продати” у 
најширем смислу). То су финансије, зграде, 
грађа, опрема, особље и информације које 
се све више сматрају важним елементом 
инпута. Мерење се углавном састоји од 
рачуна, иако се све већи значај придаје 
мерама за квалитет. Не може се, међутим, 
претпоставити да је боље финансирана 
библиотека обавезно и боља библиотека. 

· Процеси, који су све оно што се уради са 
инпутима да се направи нешто ново. 
То су активности са којима библиотека 
мења изворе у излазне производе (набавка, 
каталогизација, информацијска делатност 
и сл.). Процесе обично меримо онда када 
желимо да видимо да ли се добро обављају. 
Тако и библиотека може мерити време 
процесирања нових књига када жели да 
провери да ли се процес чији је циљ да 
грађа буде брзо доступна одвија онако 
како би требало.

· Оутпути, то су ствари које организација 
производи. То су резултати делатности, 
односно излазни производи, резултати 
рада (производи и услуге), директни 
резултати између инпута и процеса. 
Примери оутпута су „издате књиге”, „одговори 
на референсна питања” и „заузетост 
читалачких места”. Мерење се врло често 

састоји од збрајања броја произведених 
оутпута. Међутим, квалитет производње 
биће једнако важан као и квантитет.

· Исходи, то су сви краткорочни или 
дугорочни резултати примене оутпута. 
Број стварно прочитаних позајмљених 
књига може бити пример за исход 
публиковања књига.

·  Утицај ,  то  је  учинак који исходи 
врше на окружење – употребљавајући тај 
термин у врло широком смислу да се 
укључе људи и друштво у целини – и 
обично је дугорочан. Подразумева се 
корист и утицај резултата пословања 
библиотека. Повећање писмености као 
резултат читања библиотечких књига 
може бити пример за илустрацију утицаја. 

Мерење утицаја је знатно отежано врло 
великим бројем различитих фактора који 
му доприносе, па је врло тешко издвојити 
само један (нпр. допринос библиотека).

Резултате ових мерења би требало 
користити приликом примене бенчмаркинг 
методе као показатеље развоја библиотека 
и њиховог пословања.

Фазе процеса бенчмаркинга у 
библиотекама

1.       Идентификација оних процеса унутар 
властите библиотеке које треба унапредити, 
формирање бенчмаркинг екипе, припрема 
запослених на пројекат и слично.

2.      Планирање извођења бенчмаркинг 
пројекта: избор метода мерења и врсте 
података, дефинисање примерених 
показатеља успешности, дефинисање 
упоредивих успешнијих/најбољих библиотека, 
план задатака и активности, попис 
одговорности...

3. Анализа стања изабраног процеса 
(образлагање вредности показатеља у 
односу на циљеве библиотеке).

4. Анализа пословања референтне 
библиотеке или више њих (референтне групе).

5. Анализа података тј. утврђивање 
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разлика у резултатима властите библиотеке 
и изабране; упоређивање резултата.

6. Унапређивање анализираног процеса 
у властитој библиотеци на темељу нових 
спознаја.

7. Примена нових активности и праћење 
резултата њиховог увођења (примена 
решења и мерење утицаја, анализа резултата 
побољшања, провођење континуираног 
побољшања).

Начини прикупљања података 
у процесу бенчмаркинга у 

библиотекама

Библиотеке  могу користити све 
видове прикупљања података који су 
караткеристични за бенчмаркинг процес, 
али један од најчешће примењивих 
начина у пракси јесу анкете. Анкете 
су средство за испитивање тржишта и 
имају велику потенцијалну вредност за 
јавне библиотеке. Нпр. у целој Великој 
Британији користи се ПЛУС (Public Library 
User Survay – Анкета за кориснике 
јавних библиотека). Коришћењем истог 
алата, библиотеке уносе резултате у 
заједничку базу података што им омогућава 
да праве поређења између библиотека 
у различитим временским периодима 
(benchmarking). Резултати су прихваћени 
као индикатори рада за Британске 
стандарде за јавне библиотеке. Сада 
постоје четири упитника и они покривају 
основно коришћење библиотеке, коришћење 
од стране деце, мишљења некорисника и 
коришћење електронских услуга.

Коришћење анкета као методе прибављања 
података у процесу бенчмаркинга може 
се сматрати релативно скупим, а за 
селекцију питања, избор узорака и обраду 
података је потребно професионално 
искуство, тако да овај вид сакупљања 
информација за мале библиотеке можда 
није најбоље решење.

Постоје примери бенчмаркинг методе 

испитивања библиотека на националном 
нивоу у Великој Британији и Немачкој.

У Немачкој је покренут пројекат под 
називом “BIX – the library index” који 
омогућава поређење библиотека и 
проналажење оне са најбољом праксом у 
свом раду. Поред релевантности резултата 
за сваку поједину библиотеку, BIX такође 
нуди интересантан поглед на систем 
библиотека у Немачкој у целости.

Бенчмаркинг је релативно нов процес 
чије усвајање и примена омогућује боље 
утврђивање приоритета, бољу расподелу 
ресурса и објективну процену снага 
и слабости. Студије бенчмаркинга су 
показале да је он веома ефикасна техника 
менаџмента, јер често захтева мала 
финансијска улагања, а на другој страни 
доприноси остварењу веће ефикасности и 
ефективности. Бенчмаркинг као менаџмент 
средство подразумева развијање методолошких 
основа за његову примену, тако да прецизно 
разрађена и дефинисана методологија 
бенчмаркинга је основа његове адекватне 
имплементације у организацијама 
најразличитијег типа. Иако се најчешће 
користи приликом унапређења производа, 
управљања и организације, смањења 
трошкова и слично, бенчмаркинг је такође 
применљив и на све облике услужних 
субјеката. Његова примена се све више 
захтева у школама, факултетима, 
библиотекама, болницама, државним 
телима, невладиним организацијама. У 
бенчмаркингу библиотека најважније је 
схватити потребу за испитивањем најбоље 
постојеће праксе на свету у вези са набавком 
библиотечке грађе, њеном што бржом, 
али и потпуном библиографском обрадом, 
смештајем и радом са корисницима.

Код нас је примена бенчмаркинг 
методе као проналажење најбоље праксе 
још увек далеко од искустава земаља 
Запада.  Али на основу наведених 
разматрања и резултата који се постижу 
применом бенчмаркинг методе, трабало 
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би сугерисати увођење ове методе у 
наше организације које најчешће не 
примењују ову методу или је примењују у 
импровизованој форми.
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Данас се пуно говори о кризи књиге и то у два вида: криза књиге као штампаног 
медија и кризи читања. За ту кризу морају да се припреме и библиотеке, пре 
свега освајањем нових делатности и садржаја.1 Ипак, ма какви да су нови 
програми и садржаји, остаје основна функција библиотеке: да буде место 

узбудљиве авантуре у којој се читаоци срећу са књигама. Запитали смо се које се то 
књиге највише траже и зашто? Владислава Сара Ивковић-Марковић из Одељења 
за културне програме Библиотеке града Београда се сваки дан суочава са оваквим 
новинарским питањима. Виолету Ђорђевић свакодневно питају деца и родитељи шта 
се чита и шта да читају. Татјана Перовић се суочила са овим питањем у оквиру свог 
рада на унапређењу библиотечких делатности. Поучене тим искуством, решили смо да 
анализирамо досадашња искуства. Рад су нам олакшале добре статистике Позајмног 
одељења БГБ, као и списак читаних књига Дечјег одељења.

Библиотека града Београда је највећа позајмна библиотека у земљи. Располаже 
фондом од близу 2.000.000 јединица смештених у 74 објекта укупне површине 13.000 
м². У њеном саставу налази се тринаест општинских библиотека са територије града 
Београда, као и три дислоцирана одељења, Одељење старе и ретке књиге и књиге 
о Београду, Дечје одељење и Одељење периодике.2 Наравно, не читају се све књиге 
равномерно. Наша намера је да анализом тога шта се чита, макар наслутимо зашто се 
неке књиге читају, не би ли тако помогли колегама који се баве радом са читаоцима, 
саветовањима и радионицама, па и набавком. Анализирали смо читаност књига на 
следећи начин: прво смо дали табеле првих десет позајмљиваних књига сваке године, 
а онда смо упоредили те годишње резултате, желећи да видимо која књига дуже траје 
и како се помера на овој „топ листи“. Ево резултата нашег малог истраживања.

1 Владислава Сара Ивковић Марковић, „Програми као једини начин за превладавање искушења 
‘библиотеке без папира“, Библиозона, бр.1, 2010, 39-43
2  www.bgb.rs., приступљено 26. 12. 2011. Захваљујемо се колегама са Позајмног одељења БГБ у Кнез 
Михаиловој 56 и  Дечјег одељења.
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Табеле читаности књига у БГБ током периода 2005-20113

3  Подаци за 2010. годину су до 30. 09. 2010; Подаци за 2011.годину су до 10. 11. 2011.
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Кумулативна листа 2005-2011

Онда смо направили упоредну табелу засновану на броју издатих књига. Определили 
смо се за тај критеријум, јер је најједноставнији и зато што је кумулативан, то јест, пружа 
увид у популарност неке књиге током више година. Резултати би били другачији да 
смо гледали писце, а не појединачне књиге, јер би онда на листу ушли Мирјана Бобић-
Мојсиловић, Нора Робертс и Робин Шарма, а Ден Браун и Трејси Шевалије би само 
појачали своје присуство.

Анализа података кумулативне листе

Намерно смо укључили лектиру, да би имали реалнију слику. И позајмљивање 
књига за лектиру је важан део библиотечке делатности, који треба уклопити у шири 
контекст. На нашој кумулативној листи су само три књиге из лектире (Стеријине 
комедије, Молијеров Тврдица и Петраркин Канцонијер).

Остале књиге сведоче о укусу читалаца који прати светске, углавном медијске токове.
Тако је Да Винчијев код код наших читалаца кулминирао 2006 и 2007. године, а филм 
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је снимљен 2006. године. Слично је и са Девојком са бисерном минђушом, по којој је 
снимљен филм 2003. године.4

Други критеријум су велике награде. Код нас је то очигледно Нинова награда, јер је 
једини наш писац на листи од 10, Гроздана Олујић за роман Гласови у ветру. Када би 
проширили листу на 20 књига, у њу би ушли и Светислав Басара и Гордана Ћирјанић 
у годинама након што су добили Нинову награду. Изненађујуће, Љоса је био читанији 
у години пре Нобелове награде (2009) коју је добио у октобру 2010. него 2011. године. 
Што се осталих страних, па и наших аутора тиче, рекло би се преовлађује „женско 
писмо“, или можда шире дефинисана, „сентиментална књижевност“, која би овако 
одређена, обухватала и Коеља. На овој листи од првих 10, можда се чак четири до пет 
књига обраћају претежно женској публици (Кауфман, обе књиге од Шевалије, Олујић, 
па и Коељо) а ако би проширили листу до 20, добили би бар још неколико таквих 
књига (књиге Мирјане Бобић-Мојсиловић, Љиљане Хабјановић-Ђуровић, Индије 
Еџхил, Норе Робертс).

Списак читаних дечјих књига5

•Климави зубићи – све о млечним зубима (Ивона Радунц)
•Серијал сликовница Не би волео да си градитељ пирамида (Џеклин Морли), Не би 
  волео да те заробе пирати (Џон Малам)...
•Пронађи Гилете – само за оштрооке (Мартин Хендорф)
•Серијал сликовница о Мишку: Мишко пишко, Мишко плашљивко, Мишко нећејед 
  (Симеон Маринковић)
•Енциклопедије о диносаурусима
•Енциклопедије Моја прва књига о природи, Моја прва књига о мору...
•Енциклопедија почетница 4/7, 7/9... (Евро Гиунти), теме: природа, спортови, 
  годишња доба...
•Едиција Чаробна кућица на дрвету, Мери Поуп Озборн
•Едиција Приче за смејање (Џеронимо Стилтон) Тајна смарагдног отока, Сок од мува за грофа
•Едиција Академија за змајоловце (Кејт Мекмалан)
•Едиција Цаца Фаца, (Меган Макдоналд)
•Едиција Цица и другари, (Бел Муни)
•Едиција Грозни Гаша, (Франческа Симон)
•Едиција Дугина чаролија (виле): Хедер, љубичаста вила, Сафрон, жута вила... 
  (Дејзи Медоуз)
•Балетске ципелице, Беле клизаљке (Ноел Стретфилд) 
•Едиција Нарнија (К. С. Луис): Чаробњаков сестрић,  Лав, вештица и орман, Сребрна 
  столица
•Едиција Чарли Боун (Џени Нимо): Поноћ за Чарлија Боуна, Чарли Боун и плава боа
•Завера Громовник, Дечаци из Пуан Блана, Острво костура...(Антони Хоровиц) 
  главни лик дечак Алекс Рајдер, дечји Џејмс Бонд
•Едиција Гроза проза (Р. Л. Стајн): Ко је пустио духа? ,Улица страха, Крв чудовишта 
•Серијал Принцезин дневник: Принцеза испод рефлектора, Принцеза у ружичастом. (Мег Кебот)

4  www.IMDb.comm приступљено 28. 12. 2011.
5 Подаци за књиге Дечјег одељења су дати кумулативно, за више година.
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•Серијал Девојчица са шестог месеца: Нина и тајна осме ноте, Нина и тајна око 
  Атлантиде. (Муни Вичер)
•У заласку је интересовање за Моли Мун и Харија Потера
•Олуја мачева, Гозба за вране (Џорџ Мартин)
•Серијал Точак времена: Небески огањ, Поноворођени змај... (Роберт Џордан) 
•Сага о Дарен Шану (Циркус наказа, Вампиров шегрт...) 
•Северна светлост, Ћилибарски дурбин, Чудотворни нож (Филип Пулман)
•Тајни дневник Адријана Мола (Сју Таунсенд)
•Боже, да ли си ту? Ја сам Маргарет, Заувек (Џуди Блум)
•Исповест Џорџија Николсон:Ангус, танге и љубљење с ватањем, Ок је, носим баш 
  велике гаћароне, Цинге цанге у акцији (Луиз Ренисон)

Анализа података о читаности дечјих књига

Пријатна вест из Дечјег одељења је популарност различитих енциклопедија и 
образовних књига (Не би волео да си градитељ пирамида... итд.). Друга занимљивост је 
жанровска опредељеност деце. Три су жанра која изгледа доминирају код деце. Први је 
авантуристичка књига, омиљена код деце још од времена Жила Верна и Марка Твена. 
Друга два су скоријег порекла. То су фантастика и епска фантастика (Џорџ Мартин, 
Роберт Џордан, Филип Пулман, Сага о Дарен Шану). Други жанр који је недавно 
доживео велики успон су књиге о одрастању, посебно оне намењене девојчицама (Луиз 
Ренисон, Џуди Блум, Сју Таунсенд). Неке књиге повезују жанрове као књиге Муни 
Вичер. Намеће се занимљиво питање: да ли и у књижевности за децу и омладину 
постоји својеврсно „женско писмо“ намењено адолесценткињама, коме припада велики 
број популарних књига, баш као што „женско писмо“ доминира у књигама за одрасле?

Закључак

Упркос жалопојкама да се ништа не чита, ми смо оптимисткиње. Пре свега, чини се 
да читалачка публика наше библиотеке радије чита награђиване „озбиљне“ књиге, 
од књига естрадних звезда и сумњивих величина. Сасвим сигурно прати светске 
трендове, чак иде и испред њих, што смо видели из случаја нобеловца Љосе. Чак и 
деца, умеју да препознају вредност образовних садржаја, а и књига које су најбоље у 
својим жанровима у свету. Изгледа да је читање постало важно поље еманципације, 
јер су највернији читаоци, како одрасле жене, тако и адолесценткиње. Дакле, имамо 
бољу основу у нашем читалаштву него што смо се надали. Наше је да радимо на 
побољшавању ових позитивних трендова које смо уочили.
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Усвојој дуговековној историји 
библиотеке су п рерас ле  у 
незаменљиве изворе информација 
о бројним питањима из домена 

геополитичког, етничког, културно-
историјског и економског развоја одређене 
територије. У сложеном информационом 
систему примарну улогу има Завичајно 
одељење Библиотеке шабачке које 
представља библиотеку у малом по својим 
структуралним карактеристикама, типолошкој 
разноврсности грађе, хронолошкој, језичкој 
и тематској разуђености и информационом 
потенцијалу. Оно постаје база за истраживачки 
рад и комплексно изучавање свих видова 
живота, рада и стваралаштва завичајне 
средине.

Завичај је предмет разматрања и 
никад завршена тема писања многих 
научника, писаца, песника и других 
стваралаца. Сетимо се речи шабачког 
песника Крстивоја Илића: Шта би 
народ са толиким благом, него љуте 
ране да позлати, све што оде, мора да 
се врати, своме граду завичају драгом. 
Према ставовима књижевника Антонија 
Исаковића: Завичај је велика књига 
живота која се никада не прочита до краја. 
Стално је у свом животу читате, враћате 
се на њу, стално из свог завичаја вадите 
неку матрицу, прерађујете, градите и ти 
се људи више не препознају али су они 
ту.

Политичка, привредна и културно-
просветна кретања савременог друштва 
све више условљавају темељна, детаљна 

и брижљива проучавања тема које се 
тичу одређеног завичајног подручја, због 
чега и законом предвиђене завичајне 
збирке добијају све више на важности и 
значају. Захваљујући добром устројству 
Завичајног одељења у Библиотеци, бројне 
културне вредности биће спасене од 
пропасти и заборава и доступне најширој 
јавности. Завичајно одељење осликава 
сву пуноћу живота једне средине кроз 
време, обједињује збирке аутентичне 
завичајне грађе, податке о историјским 
почецима, животу, развоју и стваралаштву, 
догађајима, установама, људима и 
њиховим остварењима. Зато завичај 
остаје заувек најближе и најдраже место 
спонтаног животног смисла, средиште 
света још неподељеног међу субјектима и 
објектима у коме човек обитава, окружен 
појавама које смо упознали, на којима 
смо учили прилагођавајући се. Сетимо 
се Његошевих речи: Ђе је зрно клицу 
заметнуло, онђе нека и плодом почине 
а Иво Анрић наглашава да је човек 
дужан своме завичају. Завичај се поима 
као парадигма универзума у корелацији 
са тражењем основног полазишта 
препознавања и постојања човековог 
или прецизније људског идентитета. То 
је кутак где је у широкозначном смислу 
могуће наћи и предах, препознати 
елементарни смирај али и еликсир за 
подстицање дамара и стварање утиска о 
непосредно локалном колориту. Завичај 
означава одређено насеље, место, његову 
ужу па и ширу околину тј. цео један 

УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЗАВИЧАЈА И
ЗАВИЧАЈНОГ ОДЕЉЕЊА У КУЛТУРИ

Драгомир Лончар
Библиотека шабачка
loncar04@yahoo.com
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крај у коме се чувају реткости истинских 
садржаја националног блага, у коме смо 
одрасли и стварали током свог живота, 
место сталног насељења и припадности. 
У души сваког истинског националног 
радника, завичај је онај микрокосмос који 
је замена за свеукупност националног 
бића.

Одређивање територијалне границе 
краја предуслов је организовања приручно-
библиографског апарата (завичајне 
картотеке, новинских исечака, архиве 
приручника, тематске картотеке). При 
томе, неопходно је узети у обзир све 
административне промене које су у 
прошлости неко насеље смештали у 
различите административне целине. 
Те промене су значајне за упознавање 
успона, падова или стагнације економског, 
политичког, друштвеног или духовног 
живота тог краја. Територијалне промене 
завичаја утичу на политички, друштвено-
економски  и  културни живот  тог 
подручја. Зато се делокруг сакупљања 
завичајног фонда одређује географски, 
што подразумева геофизичку, политичку 
и административну целину у садашњем 
времену, историјско-географски што 
укључује територију која је у прошлости 
везана за завичај, хронолошки, етничко-
географски тј. територију к о ј а  је 
везана за један народ и народност а не 
поклапа се са завичајем, по садржају 
и облику. Геофизичке, политичке, 
административне и етничке целине 
завичаја ваља посматрати у садашњем 
тренутку и историјском распону.

Завичајност је свеобухватан, комплексан 
појам (обухвата предмет свих грана 
знања и подручја науке без тематских 
и хронолошких граница). Подједнако 
садржи знања која су у вези са претходним 
догађајима историје, односима према 
природи, приватним животом, друштвеном 
структуром, политичким организацијама, 
техничким остварењима, наставом, науком, 

књижевности, уметности, начином живота, 
вером и њиховим променама и судбином у 
будућности. Саставни део појма завичајности 
је друштвена функција ове делатности а 
односи се на сакупљање, евидентирање, 
обрађивање,  сређивање,  чување и 
проналажење завичајних информација и 
докумената, затим пропагандна функција 
(популарисање завичајних збирки, 
докумената, информација) и формирање 
свести о свом завичајном простору. Друштвена 
вредност завичајних информација испољава 
се у добијању што потпуније, поузданије, 
тачније слике о завичају, информацију 
о прошлости уже околине, вредностима 
прошлости, садашњем стању и могућностима 
развоја, њиховим смеровима и темпу који се 
могу очекивати. 

Историја места подразумева информације 
о прошлости места и друштвено развојном 
процесу као и истраживање завичаја, а 
прошлост места означава дефинисање 
историје, серија историјских догађаја у 
светлости завичајних чињеница. 

Сакупљање докумената о свим аспектима 
развоја краја, без обзира на време настанка 
документа, упознавање живота људи и 
делатности институција у којем делују, тј. 
сакупљање штампане библиотечке грађе 
која се својим садржајем односи на једну 
одређену географску, политичку, етничку и 
историјску, културну и економску средину, 
која је настала, објављена и штампана на 
територији завичаја, независно од места 
рођења ствараоца, један је од приоритетних 
задатака Завичајног одељења. Захтеви 
у односу на завичајну литературу су 
многоструки и чине импозантну квоту.

Завичајна збирка је колекција библиотечког 
материјала (листова, књига и другог штампаног 
материјала) о једној географској, економској и 
историјској средини, комуникациони центар 
научних и осталих информација, садржајно 
врело података о завичају, корпус знања 
који се односи на стварање, сакупљање, 
организовање, похрањивање и интерпретацију 

68



с најразноврснијих аспеката. Грађа завичајне 
збирке може се разврстати у више основних 
типова: монографије, серијске публикације у 
целини или чланци објављени у часописима, 
новинама и зборницима – садржајно везане за 
завичај или с обзиром на издавање, рукописна 
грађа завичајаца, њихова коресподенција и 
белешке, музикалије везане за крај, планови 
места, картографске публикације, звучна грађа, 
сликовна грађа - ликовни радови, репродукције, 
портрети, фотографије, разгледнице, видео касете, 
дијапозитиви, дијафилмови, полупубликације 
(дисертације, пројекти, саветовања, документа 
привредних предузећа, говори, извештаји, 
каталози, проспекти), ситан библиотечки 
некњижни материјал, ефемерна грађа - 
плакати, леци, улазнице, позивнице, упути 
за коришћење производа, ценовници, дела 
аутора која говоре о подручју без обзира на 
аутора и место штампања, дела издавачких 
кућа које су деловале или сада делују у 
подручју. Завичајне збирке треба да омогуће 
истраживање историје краја на темељу 
библиотечке грађе и представљају вредан 
извор за разноврсна истраживања неког 
краја о: променама у климатским особинама, 
структури становништва, обичајима, 
привредном развоју, политичкој, културној 
или социјалној историји завичајног подручја 
тј. о природи, становништву, историји, 
економском, политичком и културном 
животу, стваралаштву и ствараоцима 
краја коме припадају. Обухвата у разним 
формама писану реч једног одређеног 
подручја.

Завичајна збирка значајна је са 
становишта: научне, стручне, образовне 
и васпитне делатности јер обухвата 
историјску и савремену стварност одређеног 
подручја и има своју образовну и васпитну 
улогу за генереције које долазе. Пратилац 
је свих политичких, привредних, културно-
просветних збивања одређеног краја 
нарочито у прошлости. То је штампана 
слика човека, његовог стила живота, 
догађаја и појава које су га пратиле, слика 

једне стварности, барометар времена и 
догађања, смотра духовног потенцијала 
одређене епохе, сведочанство о многим 
догађајима, појавама и личностима једног 
времена и једног краја, трудећи се да 
радозналцима верно представи истину. 
Незаобилзан је извор за анализу и 
осликавање низа животних детаља и 
догађаја. Без временског ограничења у 
завичајни фонд улази грађа која је по 
садржају завичајног карактера – књиге 
чији су аутори рођени на одређеној 
територији, чији аутори живе или су 
живели на одређеној територији, књиге 
које обрађују проблематику територије 
или личност везане за њу без обзира на 
језик, писмо, издавача, место и време 
штампања, локална продукција која по 
месту издавања, штампања или израде 
везана за завичај и месни обавезни 
примерак, локални часописи и новине 
чији се садржаји односи само на место и 
часопис који излази на подручју завичаја а 
намењен је ширем завичају.

Завичајно одељење у суштини је 
музејска збирка књига, која у раду 
треба да сабира истрајност, чуварност 
и стручност скупљача, трагалаштво 
прошлости и садашњости, са знањем да 
је збирка део културног националног 
блага и оставина за будућност. То су 
уређене збирке споменика културе и 
извора информација, које репрезентују 
стваралаштво у прошлости и савремености 
и истовремено омогућавају проучавање 
завичаја и ширење знања о њему. 
Једном речју Завичајно одељење је 
баштиник традиције, трезор докумената 
и сведочанстава из прошлости завичаја 
али у исто време и огледало савремених 
друштвених збивања.

На основу завичајног фонда дају се 
информације о карактеру материјала, 
његовом саставу, коришћењу, библиографским 
и фотографским подацима и књижевним 
истраживањима.
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Завичајни рад се одвија кроз три узајамно 
повезане компоненте: опслуживање 
завичајном литературом читаоце, пропаганда 
завичајне литературе у васпитном смислу, 
организовање библиотечких процеса. То 
је документациона база података коју 
карактерише: јединственост (јединствена 
начела у опису и редакцији текста), 
универзалност и отвореност (укључује 
публикације свих дисциплина и струка 
и повезивање са свим системима), 
информативност (разноврсност сврставања 
и тражења података), флексибилност 
(оф-лајн и он-лајн), ажурност (искључује 

се ручно сврставање података), све са 
циљем да се стручна и научна сазнања 
прецизно сакупе и ставе на увид и 
коришћење кориснику - радном човеку, 
ђаку, студенту, истраживачу, научнику - 
популаришу главна искуства у производњи, 
домаћинству, култури, економији и сл.

Завичајци нису само они који пишу, 
већ и на свој начин и сликари, музичари, 
драмски уметници, режисери, сценографи, 
архитекте, проналазачи, научни истраживачи, 
здравствени и просветни радници, успешни 
привредници, спортисти и сл.
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Јадранка Матић Зупанчич
jadranka.zupancic@gmail.com

МУРАНО, МУРАНО

Стакло стаклено свијетли
кроз стољећа устрајних
непремостивих кругова
пулс систоле и дијастоле
трепет узбуђене воде
У твојим рукама сјаји
недарован цват
онај што обујмљује
унутарњи расап
тисућа звукова
На коју се страну наслонити
као у пјесми која обећава
немогуће стабло
крошњу пуну младог мјесеца
и грло којим се стрмоглављује
тамни глас
Као кроз страшну провалију
стижу ријечи
никле у грозници сна
Моћи немоћи удахнути живост
стаклу непровидном
у Венецији или на доковима Худстона
мора ријека које гутају своје обале
попут неког растрошног старца
који је загубио читав свијет
и сада спава под мостовима
скутрен у цичој зими
а смрзнут смрзнут
Боже мој како ова коб
страшно лијепо изгара
у мом прстену од мурано стакла
којим заробљавам
све кише чудесног пљуштања
у срцу свечане кобре

СНИЈЕГ

Скоро ће пасти
посрнула бјелина
чудесне лакоће
лако ћу ићи
траговима ловца
с откаченом пушком
лако ћу препознати
црвене руже смрти
окачене на
несвијесним падинама
лако ћу бити плијен
видљиво отиснут
у безазленом снијегу
лако ћу бити кретња 
и глухе очи јелење
у смрзнутим мочварама
лако ћу се издићи на небо
као Цигани из горућег филма
крадући дисање звијездама.

ПИСМО

Написат ћу си заборавно писмо
и сакрити га испод узаврела узглавља
у њему ћу замолити раздрагане птице
да јутром не загубе свој заносни пјев
замолит ћу раскошно дрво
да остари несвијесно и без остатка
замолит ћу хладно огледало
да моју слику не проноси оштрим 
висинама
замолит ћу мртво језеро
да својим непокретрним рукама
тврдо зазида непокорни вјетар моје душе
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ГЛАЗБЕНА

Како отворити кућу
према мирисном мору
како примити
хипнотичку свјетлост
из даљњег
треперећег обзорја
Стари једрењаци
од племенитог дрва
бешумно клизе
по нетакнутој бразди делфина
Радосне радосне снохватице
сликовити мекани лептири
раскошно излијећу
из гласбене кутије мора
а вјетар зачудно просипа
мрежу згуснутих дубина
партитуру глазбених капи
у тајне одаје куће
која се на жељно жељеном жалу
жарко отвара/раствара
мелодичном заносу подморја

ОДЛАЗАК КАО ОСТАЈАЊЕ

Је ли напокон
ово нови простор
из балона
или цонцорда?

Друкчији су
тлориси
промјењивих
димензија.

Насељује ли их
душа
имагинарних
таписерија?

Насељује ли их
ткиво пјесме
укроћена
сила
виртуалног
подморја?

Птице у лету
обрушавају се
у непостојећа
гнијезда,
као да 
висином
желе
доказати
свој плодни
пад.

Турбуленције
силних
подрхтавања
Етне
дотичу
мистично
дно
Каироса.

Ево га,
изгара
пламено
дно
фараонског
архипелага.
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СВАКО ПИСАЊЕ ОТВАРА НЕСИГУРНА ПОДРУЧЈА
(Ирени Вркљан)

А сасвим је свeједно гдје живиш
а хлепиш живјети у степи.
у простору гдје брзи бедуински коњи
измичу непостојећим засједама
јер све је у глави закочено као перјаница
високо завијорена ружа предаје
стармало одгођена за боља времена
и твој Берлин и изгубљени градови
из Средоземља, Марока, Перуа
пјешчана лађа на окуци Дунава
и овај необично видовити Марибор
који свјежим мирисом Драве
подсјећа на маглене аквареле Мрежнице
ријеке неког давног дјетињства
нагло ишчупане из моје свијести
и нестрпљиво положене међу мртва слова
језика који тврдоглаво измиче
који гори у твојим слабинама
у неком оштром ганућу
свијет заробљен у шаци
свиленом додиру непостојећег сна
у густом пастозном потезу Фриде Кахло
у плавим небесима вриштеће немоћи
у расутом прогонству загубљене ријечи
којом још увијек отварам врата несигурне географије
у Титикаки, у кристалним одајама смртоносних Кордиљера

Јадранка Матић Зупанчич, библиотекарка.
Рођена 1950. године у Коњшчини у Хрватском загорју, одрасла у Карловцу где је завршила 

основну школу и гимназију. У Загребу је дипломирала на Филозофском факултету, на Катедри за 
југословенске језике и књижевности, као и на Катедри за компаративну књижевност. 1974. године 
се преселила у Словенију у градић Ново Место. Од 1975. па све до 2010. радила је као библиотекарка 
у Књижници Мирана Јарца у Новом Месту. За свој стручни рад је награђена Чоповом дипломом, 
највишим државним признањем на подручју библиотекарства.

Поезију пише на хрватском и словеначком. До сада објавила три збирке песама: Језик у настајању 
(1987) збирка на хрватском, Паралелни глас (1995), двојезична хрватско-словеначка збирка и Засути 
оцеан (2010) збирка на хрватском.
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ИТАЛИЈАНИ У СРБИЈИ 
КРАЈЕМ XIX ВЕКА

Ђакомо Скоти
 
 

1. Породица Бенедето је дошла
на обале Нишаве из Белуна

Недавно ме  је  подружница 
„Друштва Данте Алигијери” 
из Ниша позвала да учествујем 
на књижевној вечери. Искористио 

сам ту прилику, да после толико година, 
поново видим град у коме се родио 
велики Цар Константин, који је од стране 
православне цркве признат за свеца. 
Император који је основао Цариград и 
изабрао га за престоницу уместо Рима 
који је са Христовим знамењем успео да 
победи и убије Максенција у бици код 
Милвејског моста и који је Миланским 
едиктом из 1313. дао хришћанима верску 
слободу и преобратио култ у државну 
религију са свим привилегијама.

Град је настао и ширио се на обалама 
Нишаве која се 10 километара низводно 
улива у Јужну Мораву. Налази се на 
важном раскршћу путева који га повезују 
са читавим Балканским полуострвом. У 
Нишу, чији је стари назив Наисус, што је у 
ствари латинска верзија Келтског назива 
за реку, укршта се пет железничких и 
шест друмских путева.

Том приликом сам упознао једног 
старијег господина који нам је веродостојно 
испричао историјат породице Бенедето.

Ђузепе Бенедето је рођен 1851. године 
у једном малом месту у општини Сапада 
у провинцији Белуно. Био је млад и бавио 
се каменорезачким занатом када је дошао 
у Земун, који се налазио на граници 
Аустроугарске и Србије. Земун се налазио, 
а и данас се налази, на границама Срема, 
на десној обали Дунава где се камен ретко 
нађе и баш због тога тамо је била велика 

GLI ITALIANI IN SERBIA 
DALLA FINE DELL’800

di Giacomo Scotti

1. I Benedetto nella Nišava,
arrivarono dal Bellunese

S ono stato recentemente invitato 
a Niš  dal  locale  Comitato 
del la  „Società Dante Alighieri“ 
per partecipare ad un serata 

letteraria. Ho cosi potuto cogliere l’occasione, 
dopo tanti anni, per rivedere la città ove 
nacque l’imperatore Costantino il Grande, 
venerato come santo dalla chiesa ortodossa, 
l’imperatore che fondò Costantinopoli 
facendone la capitale dell’impero romano 
in vece di Roma, adottò le insegne di Cristo 
nella battaglia di ponte Milvio a Roma 
sconfiggendo e uccidendo Massenzio e, 
con l’editto di Milano del 313, riconobbe al 
cristianesimo libertà di culto trasformandolo 
quindi in religione di stato con privilegi.

La città è sorta, si è sviluppata e continua 
ad espandersi sulle due sponde del Nišava, 
dieci chilometri prima che questo fiume si 
riversi nella Južna Morava, nel punto 
di incrocio delle più importanti vie di 
comunicazione della penisola balcanica; 
qui, a Niš, la citt  nata col nome di Naissus, 
che era la variante latina del nome celtico 
del fiume, si incontrano, infatti, cinque 
linee ferroviarie e sei camionabili.

In tale occasione ho avuto modo di 
conoscere un anziano signore che ”sa tutto 
degli italiani”. Italiani, quali? Ma quelli di 
Niš, si capisce. Ci ha raccontato, in realtà, 
la storia di una famiglia Italiana, i Benedetto.

Giuseppe Benedetto nacque nel 1851 in 
un paesino del comune di Sappada, provincia di 
Belluno. Era un giovane mastro scalpellino 
quando giunse a Zemun, ai confini dell’impero 
austro-ungarico con la Serbia. Zemun si 
trovava e si trova ai margini del Sirmio, sulla 
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потреба за радницима који умеју да 
клешу камен. Тражили су се каменоресци 
и градитељи будући да их тамо није било. 
За њих је било много посла. Требало је 
на православном гробљу исклесати 
надгробне споменике и мермерне капеле. 
Било је посла и на католичком аустријском 
гробљу такозваном Франзтал. Радећи у 
Земуну, предузимљиви Ђузепе је успео да 
добије српски пасош те је тако могао често 
да оде до Београда да ради јер су мајстори 
попут њега тамо били још траженији а 
посебно су Италијани били на добром 
гласу.

У то време се градио велики железнички 
мост на реци Сави и тај мост је пуштен у 
промет 30. 08. 1884. године у исто време 
када и станица у Београду. Исте те године 
у суштини отпочела је градња пруге 
Ниш-Београд. Велики посао на коме су 
били ангажовани бројни италијански 
радници пуне три године. Али пре но 
што се позабавимо железницом, вратимо 
се још једном на причу о Земуну.

2. Ђузепе Бенедето, познат као 
“виртуоз за камен”

У Земуну је требала да се обнови катедрала 
Блажене Девице Марије, која је била 
саграђена у претходном веку. Радови 
су били поверени немачком извођачу 
Шмид који је Ђузепе Бенедету поверио 
да исклеше ново мермерно степениште. 
Млади италијански мајстор на само да 
је клесао степениште него је почео све 
чешће да се састаје са лепом ћерком 
свога послодавца, Катарином Шмид која 
је свакодневно долазила на градилиште 
да мајсторима донесе ручак. Изгледа да 
се она прва загледала у Италијана који 
јој је ускоро узвратио љубав... Њихова је 
љубав имала срећан крај и крунисана је 
венчањем које је обављено у Земуну 1883. 
године. Ђузепе је у то време имао 32 године.

Из Земуна се млади брачни пар 

sponda destra del Danubio, dove la pietra è un 
materiale raro, ma proprio per questo vi si 
sentiva forte il bisogno di operai che sapessero 
lavorare la pietra, mastri scalpellini 
e costruttori che sul posto non c’erano. 
C’era molto lavoro da fare per costruire il 
cimitero ortodosso e, in esso, sepolcri e cappelle 
in marmo. C’era da lavorare pure nel cimitero 
cattolico austriaco detto Franztal. Lavorando 
a Zemun, I’intraprendente Giuseppe riusci ad 
ottenere il passaporto serbo e con esso potè 
recarsi più spesso nella vicina Belgrado 
e lavorare anche in quella città, dove i 
mastri come lui erano ancor più ricercati, 
specie se erano italiani.

All’epoca si stava costruendo un grande 
ponte ferroviario sul fiume Sava che fu 
aperto al traffico il 30 agosto 1884, 
contemporaneamente alla stazione di 
Belgrado. Quell’anno cominciò la costruzione, 
in sostanza, della linea ferroviaria Niš-
Belgrado, una grande opera nella quale 
furono impegnati per tre anni anche 
numerosi operai italiani. Ma prima di 
soffermarci sulla ferrovia, torniamo ancora 
una volta a Zemun.

2. Giuseppe Benedetto, noto come 
“maestro della pietra”

A  Zemun c’era da restaurare la cattedrale 
della Beata Vergine Maria, che era stata 
costruita nel secolo precedente. L’appalto dei 
lavori fu concesso all’imprenditore austriaco 
Schmidt che affidò a Giuseppe Benedetto la 
costruzione di una nuova scalinata marmorea. 
Ma oltre a lavorare la pietra per quella 
scalinata, il giovane mastro italiano prese a 
frequentare sempre più sovente la bella figlia 
dell’imprenditore, Caterina Schmidt, che ogni 
giorno arrivava sul cantiere di lavoro per 
portare da mangiare agli operai. Fu lei, pare, 
a innamorarsi per prima dell’italiano, che ben 
presto ricambiò... Il tutto si concluse con il 
matrimonio, che fu celebrato sempre a Zemun 
nel 1883. Giuseppe aveva trentadue anni.
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преселио у Ниш, у град који се налази 
на важној раскрсници путева који воде 
према Бугарској и Македонији и из 
тих разлога се брзо изградио и доживео 
брз економски развој. У то доба бројао 
је 16000 становника и претворио се у 
велико градилиште јер је био окосница 
свих пет пружних нових праваца који су 
били у изградњи. Ђузепе и Катарина су 
натоварили све своје ствари на запрежна 
кола и два дана путовали од Земуна до 
Ниша (за то је данас аутомобилом потребно 
мање од три сата). У Нишу су саградили 
скромну кућу. Сам Ђузепе је саградио 
својим рукама на периферији Ниша на 
броју 6 у улици Тодора Миловановића. 
Ова улица се данас утапа у једно од 
главних четврти модерног града Ниша. 
Оно што је некада била периферија града 
било је удаљено двадесет минута хода од 
центра. Страшна поплава погодила је 
град 1926. године. Тада је узбуркана вода 
пуна муља срушила кућицу породице 
Бенедето. Али Ђузепе се није предавао. 
Заједно са 25-тогодишњим сином 
Леополдом званим Полди саградио је 
нову кућу на истом месту и то је кућа у 
којој још увек живе његови наследници у 
чијим венама тече италијанска, немачка 
и српска крв. Катарина и Ђузепе су 
изродили дванаесторо деце од којих је 
само четворо преживело: Агнесе, рођена 
1884., Ђудита, рођена 1891., Ђулиа, 
1898. и Леополдо, рођен 1901. а умро 1962.

Седамсто Италијана

Овако је о Ђузепе Бенедето, мајстору 
каменоресцу писао господин Јовановић: 
“Са длетом у руци Ђузепе је радио са 
душом уткавши један део своје душе 
у многе грађевине које је подигао.” И 
у Нишу су га сматрали “виртуозом у 
камену” што је дошло до изражаја приликом 
изградње железнице. Пруга Ниш-Београд 
је пуштена у рад 1884. године. Две године 

Da Zemun la coppia si trasferi a Niš, 
una città che - posta nel punto di incrocio 
delle strade per la Bulgaria e la Macedonia 
- stava rapidamente sviluppandosi 
urbanisticamente ed economicamente. 
All’epoca contava sedicimila abitanti ed 
era diventata il punto centrale di snodo 
di cinque strade ferrate in costruzione, un 
enorme cantiere di lavoro. Caricati i loro 
beni mobili su un carro trainato da cavalli, 
Giuseppe e Caterina fecero in due giorni 
la strada Zemun-Niš che oggi in auto si 
compie in meno di tre ore. A Niš costruirono 
una modesta casa, la costrui Giuseppe con 
le sue mani, alla periferia della città, al numero 
6 di “Ulica Todora Milanovića”. Una via 
oggi assorbita da uno dei quartieri centrali della 
moderna Niš. La nuova periferia della città 
dista adesso un’ora di cammino andando 
a piedi. Una catastrofica alluvione colpi la 
città nel 1926; le tumultuose e limacciose 
acque del fiume Nišava spazzarono via la 
casetta dei Benedetto. Ma Giuseppe non si 
diede per vinto: insieme al figlio venticinquenne 
Leopoldo detto Poldi, costrui una nuova casa, 
nello stesso posto, ed è quella in cui ancora oggi 
abitano i suoi discendenti nelle cui vene scorre 
sangue italiano, tedesco e serbo.

Cristina e Giuseppe Benedetto misero al 
mondo ben dodici figli, dei quali soltanto 
quattro si fecero adulti: Agnese, nata nel 
1884, Giuditta, venuta alla luce nel 1891, 
Giulia nel 1898 e Leopoldo, nato nel 1901 e 
morto nel 1962.

Settecento italiani

Ha scritto Signor Jovanović per Giuseppe 
Benedetto, mastro scalpellino: “Impugnando 
lo scalpello, Giuseppe lavorava col cuore, immurando 
se stesso in molte sue costruzioni”. Anche a 
Niš si fece apprezzare come “maestro della 
pietra” partecipando alia costruzione della 
ferrovia. Il tratto Niš-Belgrado fu aperto al 
traffico nel 1884, due anni dopo prese a 
funzionare la linea Niš-Leskovac, nel 1887, 

76



касније Ниш-Лесковац а 1887. године 
Ниш-Бела Паланка-Пирот и одмах затим 
Ниш-Књажевац. На овом потезу је било 
пробијено много тунела, изграђено много 
мостова и подвожњака. На свим тим 
местима вредне и спретне Ђузепеове руке 
су оставиле трага.

Нешто касније саградио је чесму на 
тргу Краља Милана. Данас се на том 
месту налази споменик ослободиоцима 
Ниша а чесма је 1936. године пребачена 
у парк Чаир који се такође налази у 
центру града. У архивима се налази једна 
фотографија из завршне фазе изградње 
чесме са краја 19. века. Чесма је била 
висока као двоспратна кућа и личила 
је на храм. Чланови породице Бенедето 
нису били једини италијани у Нишу. 
Због радова на железници у Србију је 
дошло 2000 радника и како каже мој 
саговорник: „каменоресци су чинили 
трећину од укупног броја, њих око 700 и 
сви су били Италијани а многи од њих 
су дошли и са својим породицама”. Због 
њихових духовних потреба у граду у коме 
је већ било доста православних цркава и 
нешто џамија, била је одмах саграђена и 
католичка црква која је током наредних 
деценија дограђена. Она и данас постоји и 
у њој се окупља мала католичка заједница 
у Нишу а има и десетак Италијана. Међу 
њима су и староседеоци као и они који 
су дошли у скорије време. Ово је била 
можда прва црква у Србији подигнута 
за хришћанске вернике по благослову 
папе из Рима. Мој саговорник додаје да је 
саграђена уз помоћ католичког бискупа 
из Призрена са Косова. Пролазиле су 
године. У периоду од 1982-1984. неке 
од италијанских породица су остале 
ту да живе и асимилирале се. Данас 
се њихови потомци разликују у својој 
средини само по презимену. Сем што је 
допринео изградњи католичке цркве, 
учествовао у радовима на прузи, исклесао 
чесму Ђузепе Бенедето је саградио и 

la Niš-Bela Palanka-Pirot e successivamente 
la Niš-Knjaževac. Nel conto vanno messe le 
numerose gallerie, i ponti, i sottopassaggi 
ed altre opere. In tutte Giuseppe lascio il 
segno delle sue mani abili e laboriose.

Piu tardi venne il momento di costruire la 
grande Fontana di Piazza Kralja Milana. 
Li, oggi, al suo posto, sorge la statua ai 
Liberatori di Niš, la fontana è stata spostata 
nel 1936 nella zona altrettanto centrale di 
Čair. Negli archivi è rimasta una foto di 
quella fontana marmorea alta come una 
casa di due piani, somigliante a un tempio, 
nella fase conclusiva della costruzione, due 
anni avanti la fine dell’Ottocento. Ne abbiamo 
già parlato all’inizio di questo testo, facendo 
i nomi di alcuni operai italiani.

Evidentemente a Niš i Benedetto non 
erano gli unici italiani. Per la costruzione 
della ferrovia, infatti, arrivarono in Serbia 
circa duemila lavoratori, tutti cattolici, 
come si esprime Jovanović, il quale precisa: 
“gli scalpellini erano un terzo del totale, 
circa settecento, ed erano tutti italiani; 
molti di loro erano arrivati con le loro famiglie”. 
Per i loro bisogni spirituali in una città già 
piena di chiese cristiano-ortodosse e di 
moschee, fu subito costruita una chiesa 
cattolica che, ampliata nel corso dei successivi 
decenni, esiste tuttora e accoglie la piccola 
comunità cattolica di Niš composta anche 
da una decina di italiani. Italiani autoctoni 
o arrivati negli ultimissimi anni. Quella 
chiesa fu forse la prima a sorgere in Serbia 
per i cristiani fedeli ai papa di Roma. Il 
mio informatore precisa che fu costruita 
con l’aiuto del vescovo cattolico di Prizren, 
nel Kosovo. Correvano gli anni fra il 1882 
e il 1884. Alcune di quelle famiglie italiane 
restarono, misero radici, si assimilarono. 
Oggi i discendenti si distinguono dai serbi 
quasi unicamente per i cognomi.

Oltre a dare il suo, contributo di lavoro alla 
costruzione della chiesa cattolica, della fer-
rovia e della Fontana, Giuseppe Benedetto 
costrui numerose cappelle e monumenti 
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многобројне капеле и погребне споменике 
на градском гробљу „под Горицом” и 
гробљу Светог Панталејмона. За себе 
и своју породицу исклесао је мермерни 
споменик на „Старом гробљу”. Неуморно 
је радио до своје 86. године а умро је у 
својој 89. години 1940. уочи инвазије на 
Југославију.

 
3. Две генерације лекара у породици 

Бенедето

Сестре Ђудита и Ђулиа Бенедето, 
Ђузепеове кћери убрзо су нашле посао 
у најотменијим кројачким салонима у 
главној улици у Нишу, у Обреновићевој. А 
њихов брат Леополдо завршио је гимназију 
и запослио се у пошти као контролор. Оженио 
се Српкињом Мирославом Киковић, која је 
рођена 1907. а умрла 30 година након смрти 
свога мужа 1992. године. У браку између 
Мирославе и Леополда рођено је шесторо 
деце: Антонио, рођен 1926. а умро 1946., 
Марица, рођена 1927. а умрла након две 
године, Стјепан, рођен 1929, Олга, рођена 
1931. а умрла 1935, Александар, рођен 
1935. и Катарина, рођена 1937. а умрла у 
десетој години 1947. године.

Стјепан и Александар живе још увек у 
Нишу док су остали умрли рано. Марица 
и Олга су биле још деца а Катарина је 
ишла у основну школу. Антонио је рањен 
на Сремском фронту, априла 1945. године 
и након ампутације ноге добио гангрену 
која га није поштедела. Умро је у двадесетој 
години и сахрањен је у Нишу уз највеће 
војне почасти.

Стјепан је сада пензионер, а радио 
је као хирург у болници и асистент на 
Медицинском факултету. Ожењен је 
докторицом Љиљаном Божовић. Презиме 
Бенедето носи сада њихов син Милан и два 
унука, Александар и Димитрије. Млађи 
Стјепанов брат Александар, такође лекар, 
радиолог у пензији, ожењен је Олгицом 
Димитријевић, правником. Њихова ћерка 

funerari nei due cimiteri cittadini: uno “sotto 
Gorica” e I’altro detto di San Pantaleo. Per se 
stesso e la sua famiglia scolpi un monumento 
marmoreo nel “Vecchio cimitero”. Lavorò 
instancabilmente fino all’età di 86 anni, si 
spense quando ne aveva ottantanove, anno 
1940, alla vigilia dell’invasione della 
Jugoslavia.

3. La nuova famiglia Benedetto tre 
generazioni di medici

Le sorelle Giuditta e Giulia Benedetto, 
figlie di Giuseppe, per un certo periodo 
trovarono lavoro in sartorie di moda 
nel corso principale di Niš, via Obrenovic. 
Il fratello Leopoldo frequentò e terminò il 
Ginnasio, trovando poi lavoro alla Posta come 
controllore. Sposò Miroslava Kiković, serba, 
nata nel 1907, che si spegnerà trent’anni 
dopo il marito, nel 1992. Dal matrimonio fra 
Miroslava e Leopoldo nacquero sei figli: 
Antonio nel 1926, morto nel 1946; Marica 
nel 1927 e morta due anni dopo; Stefano, nel 
1929; Olga nel 1931 e morta nel 1935; 
Alessandra nel 1935 e Caterina nata nel 1938 
e morta all’età di circa dieci anni nel 1947.

Stefano ed Alessandra sono ancora a Niš, 
gli altri hanno avuto una vita breve; 
Marica ed Olga erano ancora bambine 
quando si spensero, Caterina frequentava la 
scuola elementare, Antonio aveva venti anni 
quando mori per un’infezione alla gamba. 
Ferito sul fronte dello Srijem nell’aprile del 
1945 subi dapprima l’amputazione dell’arto 
e poi la cancrena che non perdona.

Stefano, oggi pensionato, ha lavorato 
come chirurgo nell’ospedale della città 
natale, dove è stato pure assistente alla 
Facoltà di medicina. Sposato con la dottoressa 
Ljubana Bondjović, ha trasmesso il cognome 
a figlio, Milan, e a due nipoti, Aleksandar e 
Dimitrije. Il fratello più giovane di Stefano, 
Aleksandar, anch’egli medico (radiologo in 
pensione), ha sposato Olga Dimitrijević, 
avvocato. La loro figlia, Daniela Benedetto-
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Данијела Бенедето-Стојанов је лекар 
специјалиста интерне медицине и магистар 
гастроентерологије и ради у Клиничком 
центру Ниш, као и на Медицинском 
факултету као асистент. Њен супруг Драган 
Стојанов је лекар специјалиста радиологије 
у Клиничком центру Ниш и доцент на 
Медицинском факултету.

Након што смо нешто кратко рекли о 
синовима, унуцима и праунуцима првог 
Бенедета који је дошао из околине Белуна, 
желео бих да се вратим уназад на причу 
о Леополду Полдију Бенедету, најмлађем 
Ђузепеовом сину који је преминуо 1962. 
године. Полди није био само савесни 
службеник поште него има и чин резервог 
официра Југословенске краљевске војске. 
У априлу 1941. године када је Немачка 
напала Југославију, Леополдо се налазио 
са јединицама резервног састава на Косову 
где је био заробљен. Одведен је у логор 
где су били заробљени официри и могао 
је као Италијан, да буде одмах ослобођен. 
Након што је прочитао његово име, 
Немачки официр је застао и тражио од 
њега да се изјасни као „не Србин” да би 
био ослобођен. Леополдо Бенедето је 
гласно рекао: „Ја јесам Италијан али 
сам и официр српске војске. Не бих 
могао да оставим своје другове, остаћу 
са њима”. Док је био у заробљеништву, 
био је у различитим логорима на северу 
Немачке. Мада је добро знао немачки 
јер га је учио у гимназији а и у кући је са 
мајком говорио на немачком, али током 
заробљеничкили дана није желео да 
изговори ни једну реч на немачком.

Кад се вратио 1945. године из рата 
није могао да се врати на радно место 
контролора у пошти. Нове власти су му 
замерале што су му родитељи странци 
и што је био “исувише одан Монархији” 
у периоду када је носио униформу 
предратног официра. То су били тешки 
дани за њега и његову породицу али 
се он није предавао. Прихватио је да са 

Stojanov, è medico specialista in medicina 
interna con master in gastroenterologia e 
lavora presso il Centro Clinico di Niš e presso 
la Facoltà di medicina come assistente. Il 
marito Dragan Stojanov è medico specialista 
in radiologia presso il Centro Clinico di Niš 
e docente presso la Facoltà di medicina.

Dopo questa rapidissima carrellata sui 
figli, nipoti e pronipoti del primo Benedetto 
arrivato dai dintorni di Belluno, è necessario 
fare un passo indietro, tornare a Leopoldo-
Poldi Benedetto, ultimo figlio di Giuseppe, 
spentosi, come accennato, nel 1962. Poldi 
non fu soltanto un diligente funzionario delle 
Poste, ma ebbe anche il grado di ufficiale 
di complemento del regio esercito jugoslavo. 
Nell’aprile del 1941, quando la Germania 
aggredi e invasa la Jugoslavia, Leopoldo si 
trovava con un reparto della riserva dislocato 
nel Kosovo, dove cadde prigioniero. Portato 
in un campo di concentramento per ufficiali, 
avrebbe potuto essere immediatamente 
liberato come italiano. All’appello, infatti, 
di fronte al suo nome e cognome, l’ufficiale 
tedesco fece una pausa, invitandolo a dichiararsi 
“non serbo” e ottenere la liberazione. Leopoldo 
Benedetto dichiarò a voce alta: “Io sono italiano, 
ma sono un ufficiale dell’esercito serbo. Posso 
abbandonare i miei compagni solo come 
ultimo. Resterò con loro”. Da prigioniero conobbe 
svariati lager, continuamente trasferito dall’uno 
all’altro, quasi sempre nel Nord della Germania. 
Al ginnasio aveva studiato il tedesco, lingua che 
parlava correttamente anche a casa con la 
madre, ma da prigioniero non volle pronunciare 
mai una parola in quell’idioma.

Quando tornò a casa a fine guerra, nel 
1945, non potè riprendere il suo posto di 
controllore postale. Le nuove autorità 
dubitavano di lui a causa dei suoi genitori 
stranieri, ma anche per essere stato “troppo 
fedele ai simboli monarchici” jugoslavi nel 
periodo in cui aveva indossato l’uniforme di 
ufficiale. Furono giorni duri per lui e la sua 
famiglia, ma non si diede per vinto: accettò 
di lavorare come cavatore di sabbia dal fiume 
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својим синовима, будућим лекарима, 
вади песак из реке Нишаве. Затим је 
одржавао машине за копање и радио је 
и као касапин. Успевао је да заради и да 
прехрани породицу а и да школује синове. 
Тек крајем 1954. године исправљена је 
неправда која му је нанета и враћен је на 
старо радно место у пошту где је дочекао 
пензију.

Nišava, aiutato dai figli, futuri medici. Fece 
poi il macchinista di escavatrici, e macellaio di 
maiali. Guadagnò cosi il pane per sopravvivere 
e fece studiare i figli. L’ingiustizia fattagli ebbe 
fine nel 1954, quando venne riassunto alla 
Posta, rimanendovi fino al pensionamento.
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