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Димитрије Богдановић (из породичне архиве)

Уводна реч

Академик Димитрије Богдановић (1930–1986), по образовању теолог и
правник, оставио је својим делом блистави траг у српској медијевистици.
Био је свестрани проучавалац српске средњовековне духовне културе и
књижевности, као и српског рукописног наслеђа у целини, сагледавајући
их из различитих углова и тиме утирући пут у многим областима истраживања. Као начелник Археографског одељења Народне библиотеке
Србије и професор на Одељењу за историју Филозофског факултета у
Београду несебично је преносио знање млађим генерацијама, образујући
многе нараштаје научних посленика.
У научном раду значајну пажњу посветио је византијским темељима
српске средњовековне културе и рецепцији византијске књижевности. Једна од омиљених тема била му је Лествица светог Јована Лествичника. Објавио је њен превод, као и монографију Јован Лествичник у византијској и
старој српској књижевности, засновану на докторској дисертацији. У жељи
да корене српске духовности приближи савременицима писао је у више
наврата о исихазму, посебно о неоплатонизму у исихастичкој књижевности код Срба, о социјалној теологији Јована Златоустог, о Светим оцима
и учитељима цркве, рецепцији византијског богословља у Србији XIV и
XV века, о књижевности као чиниоцу интеграције византијско-словенског
Балкана, о византијском књижевном канону у српским службама средњега
века. Редиговао је превод Поетике рановизантијске књижевности Сергеја
С. Аверинцева, обогативши књигу врсним предговором На путевима тео
ријског проучавања рановизантијске књижевности. У низу прилога посвећених појединим питањима средњовековне књижевности у Срба издвајамо
студију Развој жанрова у српској књижевности XIII века, као и више од стотину одредница у Речнику књижевних термина. Средњовековној култури
приступао је као целини, заснованој на јединственом погледу на свет, те је
писао и о односу књижевности и ликовне уметности. „Закон лепоте као
свеопшта норма људског постојања захтевао је да буде исказан и у стварању писаном речју“, изрекао је једном приликом. Своја књижевнотеоријска
и историјскокњижевна проучавања крунисао је поглављима у вишетомној
Историји српског народа и књигом Стара српска књижевност.
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Хвале је вредна и његова посвећеност приређивању, критичком
издавању и превођењу старих споменика. Учествовао је у припреми прва
два тома издања Законика цара Стефана Душана, у којима је објављено
шест преписа овога текста, објавио Софијску службу светом Сави, Ка
рејски типик светога Саве, Србљак. Службе, канони, акатисти, I–IV (у
сарадњи са Ђорђем Трифуновићем), Теодосијево Житије Петра Кори
шког, Житије Ђорђа Кратовца, Епистолије кир-Силуанове, те Матичин
апостол. Саставио је и данас у издавању споменика незаобилазни текст
Правила за критичка издања старих српских писаца. Био је и један од
покретача едиције Стара српска књижевност, чији је циљ био да дела
средњега века кроз преводе приближи савременом читаоцу. Са својим
учитељем Владимиром А. Мошином приредио је критичко издање Вуковог превода Новог завјета у оквиру Сабраних дела Вука Караџића.
Пажњу је посвећивао и проблемима текстологије и лексикографије. У овој области драгоцени су његови радови Текстолошко изучавање
правних споменика средњовековне Србије, Небиблијска грађа у речнику
старословенског језика српске редакције и О неким питањима лексико
графске обраде јужнословенских ћирилских споменика српске редакције.
Проучавао је српско писано наслеђе у многим рукописним збиркама (Хиландар, Савина, Библиотека Епархије арадске, Дечани, Пећка
патријаршија, Никољац, Цетињски манастир и др.). Продубио је приступ који је усвојио од Владимира А. Мошина на пољу археографије
и палеографије, а своја начела изложио је у програмском раду Метод
описа рукописа у Археографском одељењу Народне библиотеке СР Ср
бије у Београду. Поред више прилога у којима је изнео резултате својих
истраживања (Стара српска рукописна књига и проблем реконструк
ције њених фондова, Ћирилска палеографија и кодикологија у Југосла
вији, Перспективе књижевноисторијских истраживања у збиркама
словенских рукописа Свете Горе, Археографски пројекти у Србији итд.),
објавио је и две монографске синтезе: Каталог ћирилских рукописа ма
настира Хиландара, I–II, и Инвентар ћирилских рукописа у Југославији
(XI–XVII века).
„Био је то човек сасвим изузетних особина“, написала је академик
Ирена Грицкат, један од његових блиских сарадника. Красили су га, како
каже, велика интелектуална и духовна острашћеност, многострана и необична знања, моћ усредсређивања, организаторска умешност, тактични приступ саговорницима, дар лепе речи, мирна углађеност, те јасноћа
и брзина мишљења. „Он је, по некој особеној интуицији, по дубоко продуховљеној поистовећености са предметом свога рада, био непоновљив.“
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Уводна реч

Академик Димитрије Богдановић је, поред бројних дужности које
је имао у Српској академији наука и уметности, био оснивач и први
председник Старословенског одбора, утемељеног 1982. године. У знак
захвалности за наслеђе које нам је оставио и поштовања према његовом
неуморном раду, едицију Старословенског одбора САНУ Словенски и
српски средњи век (Slavica et Serbica mediaevalia) започињемо њему посвећеном споменицом.
Aкадемик Јасмина Грковић-Мејџор
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Сећања

Димитрије Богдановић – у моме сећању
† Владета Јеротић

Дуговековна античка мудрост (пре свих, Грка и Римљана) посведочила је
многим примерима да човек у току једног, ма и дужег живота, не може да
има више од два, три истинска пријатеља. Ови пријатељи доказују своје
пријатељство на много начина, између осталог упозоравају свога пријатеља
на његово лично понашање према људима, на непримерене речи и дела;
природно је и разумљиво да се пријатељ нађе пријатељу, у свакој муци и
невољи, саветима и помоћи.
Такав је био за мене пријатељ Димитрије Богдановић, поред двојице, тројице сличних ми пријатеља. Али Димитрије се одликовао од ових
других мојих пријатеља још по нечему ретком и узбудљивом. Била је то
Димитријева непатворена (збиља изворна) доброта и скромност, иако
као психотерапеут могу мирно да кажем да су честе приче о „добром и
скромном човеку“ најчешће само приче. Сваки човек, каже К. Г. Јунг, носи
Персону (маску на лицу, неког другог човека), некад целог живота, која
(маска) не представља његову стварну личност. Наравно да је Димитрије
Богдановић имао своју персону, које је био свестан, па је знао да је скине
у породичном и пријатељском кругу људи које је посебно волео и ценио.
Међутим, у току вишегодишњег пријатељевања с њим, чини ми се – да ли
је ово могуће? – да је Димитрије Богдановић волео све људе! Па, Димитрије је био не само истински скроман већ је био (по моме суду) истински
хришћанин. Уосталом, такав хришћанин је стварно искрен човек.
Као врстан познавалац српске средњовековне историје и књижевности, Димитрије Богдановић је био српски родољуб, мање умерен националиста, никад шовиниста. Једном ми је рекао, поводом неумерених
изјава неких српских шовиниста: „Ближи ми је православан црнац из
Африке, него српски шовиниста који говори да је православни Србин.“
Више пута смо заједно са својим супругама – мада некада и сами –
одлазили у посету преподобном оцу Јустину Поповићу у манастир Ћелије, па сам стекао утисак да је отац Јустин веома снажно волео Димитрија.
Било је то време када су тек почели да долазе оцу Јустину у манастир
* Владета Јеротић, Српска академија наука и уметности, Београд
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(у којем га је заточила комунистичка власт) тадашњи његови ученици,
монаси и јеромонаси, отац Атанасије Јевтић и Амфилохије Радовић, а
потом и отац Иринеј Буловић и отац Артемије Радосављевић.
Отац Јустин је био ватрен човек и такав исти православан хришћанин, који је желео да Димитрије Богдановић постане монах, вероватно
касније и епископ (понекад је отац Јустин то и говорио).
Одиграли су се пак готово трагични неспоразуми: најпре између
оца Јустина и Димитрија, поводом брака Димитријевог са његовом кумом, због чега су сасвим престали односи између ове двојице узорних
православних интелектуалаца – а потом, и друго несрећно несугласије
између Димитрија Богдановића и патријарха Германа, после једног предавања Димитријевог у београдској Богословији (у којој је Димитрије
Богдановић предавао) о светом Сави. Патријарх Герман је тражио да се
Димитрије удаљи из Богословије као предавач, што је и учињено одласком Димитрија Богдановића, као стручњака за средњовековну српску
палеографију, у Народну библиотеку у Београду. Из ове библиотеке и
са Филозофског факултета, Димитрије Богдановић је убрзо заблистао
у Српској академији наука и уметности, приближавајући се врховном
телу у Академији, нарочито после писања блиставе књиге о Хиландару,
у заједници са врхунским стручњацима у српској историји уметности,
Дејаном Медаковићем и Војиславом Ђурићем.
Неколико година после поменутих тужних збивања између оца Јустина Поповића и Димитрија Богдановића, у току којих година су – ово
поуздано знам – молитве једног за другог непрекидно трајале, ова двојица православних великана су се као „отац и син“ искрено помирила
(нешто и мојим залагањем) у манастиру Ћелије, а њиховом незаборавном
плачу присуствовали смо игуманија Гликерија, моја супруга и ја.
Памтим још једно драматично збивање у последњој години Димитријевог живота. Приликом понављаних честих посета Димитријевом
дому са децом и супругом Соњом, затицао сам Димитрија како грозничаво пише књигу о Косову (управо када су почели да се дешавају познати
догађаји). Читаво време док је писао ову, можда до данас најбоље написану, стручну књигу о Косову, развијао се рак дебелог црева у његовом
стомаку, који он није примећивао обузет потребом и дужношћу да изнесе
у јавност оно што је о Косову у то време било неопходно да шира јавност сазна. Књигу о Косову Димитрије Богдановић је успешно завршио,
она је објављена и приказана јавности. Тек тада, болест која је откривена
у одмаклом стадијуму и брзо га је однела. Стигао сам да га још једном
видим у засебној соби у Војној болници у Београду, а стигао је, Божијом
милошћу, да га тамо посети, исповеди и причести отац Атанасије Јевтић.
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Димитрију Богдановићу дугујем још једну захвалност. Пошто сам добио
од њега нови превод (његов лични) „Лествице светог Јована Лествичника“, смело сам одлучио да се – дубље инспирисан том изванредном
књигом хришћанског светитеља из VI/VII века – усудим да напишем (као
психотерапеут) књигу „Учење светог Јована Лествичника и наше време“
и објавим је у издавачкој кући „Ars libri“ 1996. године. Овај мој покушај
преношења психичких дубина, висина и ширине једног раног хришћанског светитеља у наше време – вековима пре значајних открића Сигмунда Фројда, Алфреда Адлера и К. Г. Јунга у XX веку – наишао је на добар
пријем у српској културној и црквеној јавности, доживевши више издања.
Димитрија Богдановића и дружење са њим никад не могу да заборавим (као и већина других који су га познавали). Остаје моја никад
довољна захвалност Богу и околностима за дружење с Димитријем, што
ме је душевно и, нарочито, духовно тако обогатило да сам, захваљујући
сусретима с Димитријем – за мене увек чудесним човеком Србије – могао
да наставим релативно успешно лични процес индивидуације, а можда
и више, процес обожења, све до данас, до краја 2015. године, у дубокој
старости.
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Ликовни прилози

Сл. 1. Димитрије Богдановић
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Сл. 2. Димитрије Богдановић, децембар 1985.
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Сл. 3. Слева надесно: Драган Недељковић, Дејан Медаковић,
јеромонах Хризостом (Столић), Димитрије Богдановић и непозната особа
Сл. 4. Слева надесно: Соња Богдановић (трећа), Димитрије Богдановић (четврти),
Фрањо Баришић (пети) на промоцији Каталога ћирилских рукописа манастира
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