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О
ве, 2016. године славимо 175 година постојања идеје чи
ју институционалну традицију, као и многе друге, баш
тини Српска академија наука и уметности (САНУ). 
Дирљива је упорност оних великана који су у тадашњој 
Србији – суочени с гротескним плодовима трагичних 

циви ли за цијских прекида и историјским усудом узрокованих 
изопштења из културних кругова којима по свакој логици, 
чак и када се саплићемо, припадамо – у своју визију напретка 

укључили и идеју о Академији. Занимљив је стога податак да 
је при самом оснивању предлог да се образује Академија скромно пре

иначен у одлуку да то буде Друштво српске словесности.
Суочавајући се с потребом за обележавањем овако значајне годишњи

це, доживео сам још једно лековито изненађење. Наиме, у средини у којој 
свако записивање трагова изазива подозривост и сумњу, у Академији је са чуд
ном упорношћу и марљивошћу записивано све, па и наизглед ефемерни детаљи 
из живота и рада, а ти записи чувани су у уским, пренатрпаним ходницима Ар
хива и Библиотеке. Ту је не само грађа о животу и раду око 1400 чланова Ака
демије већ и записи о догађајима, сукобима, успесима и неуспесима саме куће. 
Током дугог постојања у различитим политичким и друштвеним приликама ка
рактер, структура и обим Академије су се мењали, што се видело и у односу 
према власти, па и у разлазима с њом, који су понекад испољавани у необичним 
видовима. Верујем зато да ће и посетиоцима изложбе бити узбудљив сусрет са 
сачуваним и непознатим документима о Академијином животу.

Аутори ове изложбе и каталога, са академиком Гојком Суботићем на челу, 
свесни тога да ово није први поглед на прошлост Академије поводом неке њене 
годишњице, желели су да прикажу преданост чланова САНУ средини која их је 
изнедрила и њихов однос према збивањима у земљи, њеним интересима и ње
ној судбини (да се само на трен осврнемо на слику њених окупљених чланова у 
повлачењу 1915. године, када су, делећи судбину свог народа, упорно тражили 
најразумнији и најдостојанственији излаз из кризе). Укратко, начелно и уз све 
промене, Академија је искрено и ангажовано учествовала не само у научним и 
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уметничким пословима него и у друшвеном животу земље. Аутори изложбе 
чак и у приказима оних личности које нису живеле у Србији, већ у развијенијим 
срединама, где су се њихове визије и подухвати могли применити (Тесла, Пу
пин), наглашавају њихову везаност за земљу и саму Академију.

Изложба, чини се, има још једну скривену намеру – да пружи, поред ин
формација, и одређене дидактичке сугестије. На пример, поштовање начела на 
којима је почивала делатност Академије чак и када је то могло да нанесе штету 
њеном положају анегдотски најбоље показује одлука да се краљ Милан и црно
горски краљ Никола не изаберу за њене чланове. Упркос другачијим очекивањи
ма, гласање је обављено по закону, тајно, а оно је показало расположење члан
ства, које су суверени достојанствено прихватили. У овом свечарском тренутку 
опортуно ћу избећи питање о томе да ли је на 175 година дугом путу било и кле
цања и оставићу га за другу прилику. Такође, треба рећи да Академија, иако је 
често окружена мрзовољом, ужива поштовање у својој средини. Њена историја 
пуна је примера личне скромности и доследности – листање докумената из ХΙХ 
века то живописно потврђује, при чему нису ретки докази да је друштво ви
соко уважавало Академију и послове којима се њени чланови баве. С невери
цом се у нашем времену чита дирљиво захвално писмо Томе Вучића Перишића 

Приземље  
са стакленом маркизом, 
поглед на улицу  
Кнеза Михаила, 
двадесете године  
XX века
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са објашњењем о томе због чега он не може прихватити одлуку Српског ученог 
друштва да га уврсти у своје почасне чланове.

Изложба пружа општи приказ Академијине прошлости и промена које су 
пратиле њен живот. Због тога је у каталогу готово у целости поновљен текст 
академика Симе Ћирковића из 1987. године, када је он као генерални секретар 
Академије и угледан историчар, ослоњен на грађу којом је непосредно распола
гао, представио највеће и по променама најзанимљивије и најдинамичније раз
добље у Академијином животу. Приказ појединих личности, њиховог научног 
и уметничког опуса на овој изложби није „објективна“ листа оног највреднијег 
у дугој историји Академије, али добро илуструје њену посвећеност томе да де
лује у својој средини и са њом. У некој будућој прилици избор ће свакако бити 
другачији, уз свест да је данас неумесно посебно истицати значај и заслуге било 
кога од живих чланова.

На крају, ова изложба и ова годишњица опоро нас упозоравају и враћају на 
оно што нам је обавеза и дужност у свету који се непријатно брзо мења. Једно
ставно и документовано!

Владимир С. Косић
Председник Српске академије наука и уметности 
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СРПСКА А КА ДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНО С ТИ
1841–2016



Уредба кнеза Михаила о устројству Друштва српске словесности од 7/19.  новембра 1841. (Архив САНУ)
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до 1986. године1

 ^ Друштво српске словесности

Први подстицај за оснивање ученог друштва у Србији дао је 1833. године Дими
трије Тирол, васпитач синова кнеза Милоша и члан Одеског друштва историје 
и старина, који је раније међу Србима у Темишвару желео да оснује друштво 
љубитеља српске књижевности. Учено србско друшво за које се залагао Тирол 
није тада основано јер је владар Србије реалистички увиђао да за то још нема 
услова. Имајући пред очима своју кнежевину, налазио је „да ми овде довољно 
онаквих особа немамо које би намереније тога друштва са својим умним произ
веденијем у дејство привели“. Предлог је дошао у часу када се много радило на 
покретању просветних и културних установа: основане су гимназије у Крагујев
цу (1835) и Београду, затим полугимназије у Чачку, Шапцу и Зајечару; Типогра
фија је радила од 1831, Велика школа или Лицеј почела је с радом 1838/1839; у 
знатној мери је проширена мрежа основних школа, увећао се број образованих 
учитеља. Тиролов пројекат је 1835. године објављен у Новинама срским и остао 
је пред очима српске јавности.

Око Лицеја је било окупљено двадесетак професора и наставника, проже
тих не само частољубљем већ и свешћу о потреби за тим да се удруже и сарађују 
како би своје задатке успешније обављали. Из њихових редова дошла је нова 
иницијатива у септембру 1841, после абдикације кнеза Милоша (1839), за вла
де његовог другог сина Михаила. Предлог да се „по примеру други просвеште
ни држава једно друштво учени људи заведе“ поднели су Јован Стерија Попо
вић, професор природног права, и Атанасије Николић, професор математике, 
а оправданост „пројекта“ потврдио је Димитрије Исаиловић, виши надзорник 
школа. Главни задатак тог друштва предлагачи су видели у усавршавању језика 
и изграђивању терминологије, што је, по њиховом мишљењу, био предуслов за 
успех у наукама које су се предавале на Лицеју. Предлагачи су друштво „Срб
ском академијом наука прозвали“ и израдили су нацрте устава, устројенија и 
печата. 
1 Текст је преузет из каталога изложбе Срска академија наука и уменоси  

1886–1986, одржане у Галерији САНУ у мају и јуну 1987. године.
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Предлог је наишао на одобравање свих оних који су били надлежни да о њему 
одлучују. Попечитељство просвештенија (Министарство просвете) проследило 
је предлог Совету (Савету), подржавајући са своје стране иницијативу. У Сове
ту је прихваћено све што је предложено, с тим што је препоручено да се одуста
не од назива Србска наука академија „до осведоченог с ползом и добрим плодом 
увенчаног труда његовог“ и да назив буде Дружсво Србске Словесноси. То је 
неоспорно звучало скромније, било је далеко више у складу са општим прили
кама у Кнежевини Србији, али је било и остало прилично нејасно.

На основу тако модификованог предлога кнез Михаило је 7. новембра 1841. 
године издао у облику уредбе Устав (некад је називан и Статутом) и Устроје
није (пословник). По том уставу, требало је да прве редовне чланове именује 
кнез на предлог Министарства просвете, а ови чланови бирали би све остале. 
Предвиђене су биле три категорије чланова: редовни, који су могли бити „сви 
они без разлике вере и језика, који су к достижењу предопределене важне цели 
делом у помоћ притећи вредни“, затим кореспондентни или сообшавајући 
чланови, који су могли бити из Србије, али и из иностранства, и почесни чла
нови, који су Друштву „важним советом или пожертвованијем притекли, или се 
у сматрању народности наше отликовали“.

Млади кнез Михаило је указом од 27. маја 1842. године именовао прве ре
довне чланове Друштва. Били су то: Димитрије Исаиловић, врховни надзиратељ 

Протокол торжествене Прве скупштине Друштва српске словесности од 8. јуна 1842. (Архив САНУ)



Анастас Јовановић, Кнез Михаило овара Прву свечану скушину  Друшва срске словесноси  8. јуна 1842. (Архив САНУ)



Записник главног заседања Друштва српске словесности од 11. јуна 1842. (Архив САНУ)
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школа, Стефан Марковић, члан Совета, подполковник и кавалер, Јован Стејић, 
главни секретар Совета, Димитрије Тирол, прави члан Одеског обштества исто
рије и древности, Сима Милутиновић, „србски списатељ и стихотворац“, Јован 
Стерија Поповић, професор природног права, Атанасије Николић, професор 
математике и начертанија, и Исидор Стојановић, професор всемирне историје. 
Овој осморици треба додати и попечитеља просвештенија, који је по положају 
био председник Друштва.

У време оснивања Друштва на поменутој дужности затекао се не нарочи
то истакнути Стефан Радичевић. Прва седница је одржана 31. маја 1842, када 
су чланови Друштва изабрали Атанасија Николића за секретара, а Дими
трија Исаиловића за потпредседника. Они су, с председником, позвали кнеза 
на „торжествено заседаније“, на којем би се он прихватио покровитељства над 
Друштвом, предао му Устав и Устројеније, као и диплому председнику, чиме би 
Друштво формално отпочело с радом.

На седници одржаној 8. јуна 1842. године кнез је уручио документе и у гово
ру је изнео оно што се од Друштва очекује, док је председник Друштва захвалио 
кнезу. Друштво је затим наставило с радом кандидујући чланове, који су били 
изабрани 11. јуна 1842. године. Том приликом је изабрано укупно четрдесет чла
нова у свим категоријама (осам редовних чланова, двадесет један дописни члан 
и једанаест почасних чланова). Међу дописним члановима били су Вук Караџић, 
Јан Колар, Јован Хаџић, Људевит Гај, Павле Јосиф Шафарик и Јернеј Копитар, а 
међу почаснима Његош, Платон Атанацковић, Јанко Драшковић, Сава Текелија, 
Лазар Арсенијевић Баталака и други. Необично из данашње перспективе изгле
да чињеница да је најмање истакнутих стваралаца и стварно значајних лично
сти било међу новоизабраним редовним члановима, али ако се има у виду стање 
Србије онога времена, тешко да је могло бити друкчије.

Иако се од назива академија одустало, ипак се по устројству и начину рада, 
а нарочито по категоријама чланова, могло препознати да су иницијатори има
ли идеал академије пред очима. Занимљиво је то што они нису преузели у чи
стом облику ниједан од традиционалних облика академије познатих до оног 
времена. Сасвим је разумљиво да се нису могли угледати на приватне литерарне 
академије какве је имала Италија и какве су познавале и западне јужнословен
ске земље, па ни на природњачке академије, које су почев од XVII века стицале 
углед и заслуге у унапређивању експерименталне науке и ширењу њених резул
тата. Ближи им је свакако био тип академије какав су оличавале Руска академија 
(основана 1725) или Мађарска академија наука (основана 1825). У њима је, под 
владаревим покровитељством, био окупљен круг врхунских интелектуалаца из 
различитих области са задатком да унапређује науке, диже општи ниво про
свећености и помаже у решавању практичних проблема државе на путу модер
низације. Неговање народног језика, изучавање историје и књижевности, пот
помагање својих, народних уметника – све то ради учвршћивања националне 
свести и довршавања националне интеграције – били су често у првом плану 
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активности ових академија образованих на прелазу из епохе просвећености у 
епоху модерног национализма.

Генерација оснивача Друштва српске словесности свела је задатке пројекто
ване академије на сасвим уско подручје, повезано са особеном српском језич
ком ситуацијом. Тек после извесног времена Друштво је почело да шири круг 
интересовања и да постепено изграђује програм који га је приближавао ученим 
друштвима других „просвештених држава“. Трезвено процењивање недовољ
них снага којима је земља располагала спречило је осниваче Друштва да одмах 
у почетку формулишу далекосежне циљеве. О њиховој обузетости неизмерном 
величином послова који су предстојали у сиромашној и заосталој земљи, с ма
лим бројем образованих људи, говори и симболика што су је изабрали за пе
чат Друштва. На њему је, поред грба кнежевине, обелиска споменика наукама, 
сунца које излази, приказано и необрађено поље, које је представљало „невоз
дељано поље србског књижества“. Игром случаја том печату је било дато да по
несе и другачију симболику. Мајстор који је у Бечу израђивао печат пропустио 
је да замени назив, како се тражило, па је 1842. године израђен печат с натписом 
Печа Србске Наука Академије као нехотичан наговештај континуитета између 
Друштва српске словесности и Српске академије наука.

Десило се да ни најскромнији програм Друштва није почео да се остварује јер 
је само три месеца после „торжественог“ покретања рада млади кнез Михаило, 
пок ровитељ Друштва, био изгнан из земље, а на власт је дошао Карађорђев син 
Александар (1842–1858). Под режимом уставобранитеља – склоних реформа
ма, увођењу модерног законодавства, оснивању институција и изграђивању др
жавног апарата – било је разумевања за функцију Друштва српске словесности, 
али је требало времена да се оно прилагоди промењеним приликама. Подсти
цај за обнављање рада у лето 1844. године дошао је од Јована Стерије Поповића. 
Друштво је почело да се окупља на „заседанија“, у августу је изабрано четрнаест 
редовних и дописних чланова, а покренут је и рад на измени правила како би се 
могао покренути орган Друштва, јер је први Устав предвиђао да се у Додаку 
Новина српских штампају обавештења о раду Друштва и закључци с његових 
седница.

Нови кнез се 1845. године прихватио тога да буде покровитељ Друштва. Иако 
су и Устав и Устројеније истовремено припремани, министар правосуђа и про
свете Паун Јанковић прописао је пословник већ у јануару 1846, док је кнеже
ва уредба са Уставом донета тек маја 1847. године. Пословником су ублажени 
и поједностављени прописи о заседањима, па су остала само редовна заседања 
једном месечно, а не седмично, како је било по првом пословнику, и главна засе
дања једном годишње, а не тромесечно, као раније. Прецизније су одређена ов
лашћења председника, кога је у одсуству у свему замењивао потпредседник, би
ран у самом Друштву на годину дана. Секретару је, уз друге дужности, поверено 
и да буде уредник органа Друштва. И у новом Уставу стајало је да „поглавита 
цељ овог Дружтва јест ображавање србског језика и распрострањавање наука 
на србском језику“. Најважније новине били су „периодическо дело“ као орган 
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Друштва и предвиђена могућност штампања 
књига чланова Друштва или књига које би 
биле Друштву понуђене за објављивање. Из 
новог Устава изостала је одредба по којој 
Друштво „политическе предмете у заседа
нијама својим предузимати неће“.

У раду на „ображавању србског језика“ 
Друштво није било у положају да арбитрира 
о основним питањима јер су, на једној стра
ни, писмо и правопис били прописани уред
бом о Државној штампарији из 1832, док су, 
на другој страни, први чланови прихвата
ли народни језик као основу за изграђивање 
књижевног језика. Они су Вука Караџића 
иза брали за дописног члана поштујући њего
ве напоре. Ученим људима разних стру
ка предстојао је управо онај задатак који су 
оснивачи Друштва у своме образложењу на
вели, а то су били стварање и уједначавање 
терминологије, као и ширење и богаћење 
лексичког фонда за оне цивилизацијске об
ласти које народни говор није познавао. Тај 
се посао није могао обавити прописивањем, 
па ни утврђивањем критерија, већ индиви
дуалним избором који се мора поновити 
хиљадама пута. Нарочито актуелна била су 
питања о томе како и у којој мери заменити 
грчке и латинске термине, колико захватити 
из рускословенског (стари српски текстови 
нису били довољно познати да би се из њих 
могло црпсти), колико је пожељно ковати 
нове речи, како термине усклађивати са об
лицима из народног говора итд.

У први мах рад се био усредсредио на „на
зивословни“ (терминолошки) речник. При
купљена грађа била је објављена у првој књизи Гласника Друшва срске словес-
носи (1847). Како је у Друштву било мало стварно стручних снага за тај посао, 
а ни народни језик није био довољно познат у свој својој ширини, претила је 
опасност од тога да се проблематичним избором и неспретним ковањем нових 
речи изврши рђав утицај на језик и да се отвори пут непожељним тенденција
ма у будућности. На те опасности указивао је Вук Караџић писмима и учешћем 
у раду Друштва у мају 1845. године и залагао се против нормативне делатно
сти Друштва. Рад на терминологији ваљало је препустити заинтересованим 
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појединцима, без ангажовања ауторитета Друштва. Када је Друштво одустало 
од намере да прописује норме и рад на терминологији препустило предузимљи
вости појединаца, активност због које је Друштво основано постепено је одла
зила у други план, а тежиште рада померало се према другим предметима.

Како показује рад Друштва у наредним годинама, у „распрострањавању на
ука на српском језику“ није се правила разлика између онога што је значило по
пуларизацију науке и разгранавања наука у смислу њиховог покретања и при
мењивања у српској средини. У једној представци из 1845, којом су тражена 
„вспомагателна средства“ поменута у Уставу Друштва, тадашњи руководиоци 
његови наговештавали су нове области активности што нису могле без мате
ријалне подршке. Изричито су наведени тражење блага језика народног, које се 
„у всем Србству налази“, затим сакупљање древности српских, прибирање свега 
онога што се писало о српском народу у историји и у новије време и издавање 
рукописа посебно важних за српску историју.

Области деловања Друштва и садржина његовог органа много су прециз
није оцртане у једној објави из 1846. године – она је предвиђала неговање српске 
повеснице (одломци из историје, расправе о догађајима, биографије славних 
Срба), српских старина (повеље, новац, предмети, споменици, обичаји, песме и 
предања), српског земљеописанија (описи предела, путописи), статистике („др
жавоописаније“) и описа природе (биљно, животињско и минерално царство). 
Друштво није пасивно очекивало да његови чланови и друге учене личности дају 
прилоге Гласнику, већ је настојало да покрене поједине активности ради оства
ривања широко замишљеног програма. Требало је да погодна личност о трош
ку Друштва путује по Србији, Босни, Далмацији, Црној Гори и Херцеговини и 
да забележи називе трава, дрвећа, птица и животиња, оруђа домаће економије 
и заната како би се те речи могле употребити за речник и даљи рад Друштва. 
Сликар Димитрије Аврамовић упућен је на Свету Гору да тамо описује и копира 
старине значајне за српску историју. У Будиму, Дубровнику, Паризу нађени су 
људи од којих се очекивало да траже и преписују документе. Друштво је умело 
да за свој програм откривања и спасавања старина и прикупљања грађе о језику 
и народном животу заинтересује учитеље и свештенике, као и органе локалних 
власти. Судећи по ономе што је Друштво успело да открије и прибави, опише и 
објави у својим издањима, одзив је био велики и, уопште узев, више је урађено 
напорима чланова и љубитеља него активностима које је Друштво финансирало 
захваљујући скромној годишњој помоћи од 240 талира.

Већу уравнотеженост у раду донела је подела на одсеке, уведена 1849, а спро
ведена наредне године. Све области занимања Друштва груписане су у пет це
лина, које су везане уз одсеке: 1. Језикословни или филологички; 2. Исторички; 
3. Мудрословни или филозофички; 4. Правословни (који је имао не само прав
не већ и државне науке, статистику и политичку економију); 5. Природословни. 
Занимљиво је то што није поменута књижевност, која је још 1846, приликом по
кретања Гласника, била предвиђена као „практичка“ страна усавршавања јези
ка, у виду „оригиналних сочиненија“ и превода у стиховима и прози.
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Најречитије сведочанство о раду Друштва и његовим резултатима, као и о 
способности и истрајности да свој проширени програм делатности остварује, 
пружају публикације Друштва српске словесности – Гласник и засебна издања 
– али и издања која су штампана о државном трошку на препоруку Друштва. 
Гласник је штампао извештаје „о радњи“ Друштва, али је неупоредиво важније 
било објављивање плодова тих радњи и настојања. Ако се посматра свих седам
наест објављених књига у целини, запажа се да је Гласник највећи део садржаја 
посвећивао објављивању историјске грађе, извора за српску историју средњо
вековног раздобља и доба Првог устанка. Било је ту много тога неједнаког по 
вредности и значају, доста појединачних узгредних и случајних налаза, али и 
резултата систематских напора, као што су бројни описи значајних средњове
ковних рукописа или грађа Млетачког архива која се односи на српску историју. 
Издања докумената и старих текстова била су, наравно, неједнаке вредности, 
у зависности од знања и вештине оних који су се латили посла објављивања. 
Ипак, највећи део и данас може да послужи научним истраживањима.

Расправљањем језичких питања и прибирањем грађе за терминологију Глас-
ник се бавио само у почетку свога излажења, што је био остатак првобитне уске 
усмерености Друштва. Књижевни састави сасвим ишчезавају после прве књи
ге, преводи остају реткост, као уосталом и популаризација општих знања, што 
превлађује у посебним издањима. Када се језичка тематика вратила у касније 
књиге Гласника, било је то у виду веома вредних студија Ђуре Даничића. Гео
графија је заступљена описима појединих „окружија“ и иницијативама за по
кретање описа, посматрања, премера итд. Од систематских природњачких ис
траживања Панчићевих, које је Друштво финансирало, само је мали део доспео 
у Гласник јер су резултати имали облик обимних књига што су се морале посеб
но штампати, као Рибе у Србији (1860) или Флора (1874). Гласник је објављивао 
резултате климатолошких посматрања Владимира Јакшића, који је утемељивач 
статистичке службе и покретач демографских истраживања у Србији. Гласник је 
неговао библиографију српских књига и књига на страним језицима које су се 
односиле на Србе, али само до 1858. године. Тај рад је добио наставак у библио
графији Стојана Новаковића и њеним годишњим допунама у издањима Српског 
ученог друштва.

У посебним издањима не може се запазити еволуција у правцу пооштравања 
критерија и уздизања нивоа већ и због тога што је од укупно шеснаест књига 
дванаест изашло на самом почетку рада Друштва (пре 1850). Два издања изво
ра (Теодосијево Жиије свео Саве и Карађорђев Деловодни роокол) има
ла су трајну предност и у наше време су прештампана. Уз две граматике и је
дан речник, ту су и преводи Ксенофонта и Цицерона, издања која популаризују 
астрономију, физику, антропологију, затим моралнопоучна штива, као што су 
животи знаменитих људи, Разовори за образовање срдца и душе, па и Забаве за 
децу. Та врста литературе била је заступљена у издањима Друштва српске сло
весности захваљујући марљивости једног духовника члана Друштва – Гаврила 
Поповића, потоњег владике. Друштво српске словесности имало је повластицу 
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да типографске услуге Државне штампарије користи бесплатно, али у ограниче
ном обиму, што је неизбежно смањивало његову издавачку делатност. Отуда је 
Друштво често морало, нарочито у каснијем периоду свога деловања, препору
чивати рукописе за издавање о државном трошку. Неке од тих књига доспеле су 
касније у својину Српског ученог друштва. Међу њима је било важних публика
ција чију је припрему Друштво подстакло или финансирало, као што су две Ав
рамовићеве књиге о Светој Гори, две Пуцићеве књиге о српским споменицима 
из Дубровника, Даничићева Синакса, Исорија срско народа од Мајкова и 
друге. Даничић је касније напустио Друштво пошто оно није пристало да штам
па његов тротомни Речник из књижевних сарина срских.

Захваљујући својим публикацијама, Друштво српске словесности постаја
ло је све познатије и у европским научним средиштима и у крајевима у који
ма се српска и јужнословенска интелигенција занимала за књигу. Друштво је 
имало уговорену редовну размену са академијама и другим ученим друштвима, 
а слало је своја издања на поклон читаоцима, школама, манастирима, ђачким 
дружинама. Имало је због тога и проблеме, за чије је решавање тражило помоћ 
Попечитељства иностраних дела. Дописни чланови из Хабзбуршке царевине у 
први мах, док Друштво српске словесности није постало познато и признато, 
нису знали могу ли се примити чланства у њему. Понеке забране уношења књи
га, као она из 1849. године, спречавале су ширење издања Друштва међу Срби
ма под хабзбуршком влашћу. Дипломатским путем, међутим, издејствована су 
изузимања од тих забрана за издања Друштва, али је прва књига Гласника, она 
из 1847. године, остала забрањена у Аустрији веома дуго због захтева цензуре. 
Значајна веза са светом остварена је посредством дописних и почасних чланова 
из иностранства, чији је круг Друштво проширивало изборима скоро сваке го
дине. Почасни чланови су, са изузетком двојицетројице политичара, углавном 
били доброчинитељи, док су за дописне чланове бирани јужнословенски али и 
други научници и писци који су се у свом раду бавили Србима или Словенима.

Редовне чланове Друштво је бирало сваке друге године, отварајући врата до
ста широко. Између 1846. и 1855. године изабрано је тридесет осам чланова. При 
тако брзом принављању није се могао одржати строг критериј, иако се број уче
них и образованих људи у Србији нагло повећавао баш у то време. У настојању 
да окупи што више снага ради остваривања свог програма Друштво је више пута 
поклонило поверење личностима које се касније нису истакле стваралаштвом 
него што се огрешило занемарујући неког заиста заслужног. Није се могло ра
чунати са свим изабраним члановима. Ђура Даничић се 1860. године жалио: 
„Ваља знати да је у Друштву овом истина много чланова али је мало оних који 
раде.“ Ипак, готово сваки избор довео је међу чланове Друштва понеког од оних 
који су у српској култури стекли трајне заслуге и који су рад Друштва унапре
дили. Из тог раздобља заслужују да буду поменути: Јанко Шафарик (1814–1876), 
Димитрије Матић (1821–1884), Коста Цукић (1826–1879), Емилијан Јосимовић 
(1823–1897), Љубомир Ненадовић (1826–1895), Владимир Јакшић (1824–1899), 
Алекса Вукомановић (1826–1859), Никола Крстић (1829–1902), Јован Ристић 
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(1831–1899), Јеврем Грујић (1826–1895), Димитрије Нешић (1836–1903) и Милан 
Милићевић (1831–1908). Друштво је имало ту срећу да су неки активни и вред
ни дописни чланови, доселивши се у Београд, стекли права редовних чланова. 
Такви су били Јосиф Панчић (1814–1888) и Ђура Даничић (1825–1882).

Током 1857. и 1858, када је Ђура Даничић био секретар Друштва, језички 
проблеми поново су постали актуелни и довели су до озбиљних трвења између 
власти и Друштва. У бурним годинама око револуције 1848. спорови о даљем 
развоју језика добили су у још већој мери политичке димензије пошто су се на
шли у општијем контексту борби за слободу и демократска права народних 
маса. Друштво је већ 1848. покушало да се ослободи обавезе коју је у погледу 
писма и правописа наметнуо још кнез Милош 1832. године уредбом о Држав
ној штампарији. Министарство није дозволило промене у издањима, нити је 
пристало на укидање уредбе из 1832, али је подстицало и охрабривало Друштво 
да ради на усавршавању језика. У четвртој књизи Гласника (1852) објављен је 
Друшвени равоис, који је саставио Јован Стејић. Тај правопис је био близак 
тадашњем службеном правопису, само је био доследнији, а имао је да послужи 
за уједначавање кореспонденције Друштва, с тим што чланови нису били спре
чавани да траже боља решења. У међувремену се борба око Вукове реформе зао
штрила, а власти у кнежевини забраниле су 1850. и 1852. године штампање књи
га на Вуковој азбуци и по његовом правопису, па и уношење таквих књига у 
Србију. Тиме је, наравно, слободан развој ометен, а рад на усавршавању српског 
језика затворен је у оквире „правитељствене” политике.

Како су се језички спорови преплитали са општијим размимоилажењима око 
политичких слобода и односа власти и интелигенције, чланови Друштва опре
дељивали су се, делом због специфично језичких мотива, а делом из општих по
буда, у сваком случају супротно од званичне језичке политике. Када је Ђура Да
ничић, предводник и теоретичар вуковаца, постао секретар Друштва, ситуација 
је постала крајње деликатна. Председник Друштва, министар, морао је заступа
ти званичну политику, а могао се ослонити на дотадашње документе – Устав и 
Устројеније и њихову терминологију, док је секретар Друштва, највећи фило
лог и одлучан поборник Вукове реформе, морао доследно да заступа своја уве
рења, а на својој страни имао је чланове Друштва. Када су 1858. године израђене 
дипломе за новоизабране чланове, на њима је стајало очасни уместо очесни 
члан и наведено је да су изабрани на седници, а не на заседанију, па председник 
Друштва није хтео да потпише дипломе. Друштво је мало брзоплето закључило 
како то треба да учини потпредседник, што је било незаконито. Потпредседник 
Друштва Јанко Шафарик упутио је писмо са оставком и апелом да се закључак 
опозове, али услед маневра неких чланова Друштва то није прочитано, већ је 
донет супротан закључак. Министру није било тешко да уочи неправилности и 
да на њих упозори Друштво, као и да га прекори, указујући да „није прилично“ 
за „учену колегију“ да своје чланове неједнако назива у разним својим докумен
тима. Позивао је Друштво да утиче на промену терминологије у законским тек
стовима, али да их поштује док су на снази.
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С друге стране, чланови Друштва користили су слабе тачке у ставовима Ми
нистарства. Гневно су одговарали: „… не налазимо примере ни у једној земљи 
да је једно министарство прописивало каквој академији наука како ће радити 
и што најпосле није ни код нас могуће расписима регулирати ствари, које се не 
пресуђују од једанпут и силом власти но претежношћу разлога и научног испи
тивања“, оспоравали су Министарству стручни ауторитет, па чак и надлежност, 
јер Друштво не спада „у јерархију административну“, већ је „једно слободно за
веденије“. Већу тежину и принципијелан значај имало је упозорење „да би се 
оваквом преком мером с једне стране нанео смртни удар народноме књижев
ном језику, а с друге, прекинувши свако даље испитивање и научну критику, 
Друштво би показало да је за свој позив недорасло“. Измењане су посланице с 
полемиком о читавом низу споредних питања, како то обично бива. Друштво се 
није осећало обавезним да се налога придржава, мада су и потпредседник Ша
фарик и секретар Даничић поднели оставке, додуше из различитих мотива. Су
коб владе и Друштва се заоштравао и преносио у друге области, па се, на при
мер, поставило и питање о томе да ли ће се рачуни Друштва подносити Главној 
контроли. Крупнији догађаји, међутим, утицали су на то да се овај спор не раз
букти, а у исто време донели су пуну сатисфакцију Друштву српске словесно
сти. Наиме, политичка криза која је већ била у току и у чијој се сенци одвијао 
сукоб између Друштва и владе добила је на Светоандрејској скупштини у де
цембру 1858. године разрешење: кнез Александар Карађорђевић био је збачен и 
на власт у Србији дошла је поново династија Обреновића.

Већ у новембру 1859. године попечитељ и председник Димитрије Матић, ина
че члан Друштва од 1848, укинуо је важност уредаба о правопису из 1832, 1850. 
и 1852, којима је било забрањено не само штампање књига по другом правопи
су него и уношење таквих књига. У јануару 1860. године тај министар је у писму 
навео да сматра укинутим „предписе“ упућене Друштву 31. маја и 26. августа 
1858. са захтевима да се Друштво повинује службеном правопису. У међувреме
ну су публикације Друштва већ потпуно биле прешле на Вуков правопис.

Политичка превирања у време смењивања династија дала су прилику да се 
истакну млади интелектуалци, већином школовани на страни и жељни тога да у 
Србији шире и остваре тада популарне политичке идеје. Млади либерали и ли
берални вођи ушли су, нарочито 1862, у већем броју у Друштво српске словес
ности. Како им апсолутистички режим кнеза Милоша, а затим кнеза Михаила, 
није давао места у политичком животу, нити је дозвољавао органе којима би 
ширили своје идеје, млади либерали су прегли да у духу својих идеала преобразе 
Друштво српске словесности и да га учине прогресивном снагом која ће мењати 
прилике у Србији. Уосталом, и други су увиђали да је потребно нешто мењати 
у Друштву и прилагодити га измењеној општој ситуацији. Али док су чланови 
из старијих генерација, као дугогодишњи потпредседник Јанко Шафарик, били 
заокупљени питањем дужине мандата, одбором који би руководио Друштвом, 
бројношћу чланова и висином хонорара, млади либерали били су далеко више 
заинтересовани за промене у садржини рада. Владимир Јовановић (1833–1922), 
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најпредузимљивији међу њима, предлагао је да се оснује одбор за сваку „струку 
науке“, да одбори посматрају савремено стање науке, критикују школске и дру
ге књиге итд. Сматрало се да првенство треба дати „општим наукама“, од којих 
се очекивало да непосредно доприносе ослобађању од сиромаштва и заоста
лости, ширењу напретка и слободе, а науку раширити међу народним масама; 
зато се захтевало да Гласник измени садржај, да излази једном месечно и да буде 
растуран у народу. Међу научним подухватима Друштва дошла је 1863. године 
на прво место Енциклоедија наука, на којој су сви били спремни да сарађују. 
Није било сумње да би општи приказ наука са изношењем либералних начела 
и наглашавањем прогресивности много значио за подизање општег образовног 
нивоа у Србији и за промену културне атмосфере. Исто тако, није било сумње 
да би се такво деловање могло подвести под „распрострањавање наука на срб
ском језику“ и да би то допринело надилажењу једностране оријентације и реги
оналне ограничености у коју је Друштво било запало. Друго је, међутим, питање 
да ли су чланови Друштва имали онолико компетенције колико су показива
ли спремности и одушевљења. У „општим наукама“ тадашњи чланови Друштва 
нису имали никаквих резултата, чак ни довољно спреме да их стваралачки пра
те, па је читаво деловање Друштва у том правцу било осуђено на популариза
ције, адаптације, „посрбљивања“ и преводе. Таква оријентација није могла дове
сти до уздизања научног нивоа Друштва.

Вођи либералне групе у Друштву истицали су се опозиционим ставом у по
литици и гледани су с подозрењем од режима кнеза Михаила, који се убрзо ра
зишао с младом школованом интелигенцијом што је допринела његовом дола
ску на власт. Друштво, чији је председник по положају био министар просвете 
и које је било финансирано из државног буџета, доспело је под утицај опози
ционих елемената, а они су желели да га искористе за критиковање режима и 
општег стања у кнежевини. Агресивност реформатора истисла је из Друштва 
оне којима је „досадно било претеривати се с неколицином смелих и сложних 
противника“. Министар Коста Цукић, иначе стари члан Друштва, припремао је 
као председник промене у Уставу, промене којима би се смањио утицај либе
ралне групе, али је она такве промене одбијала и пркосила је властима. Када је 
26. јануара 1864. године главно заседање било особито бурно, јер су либерали 
предлагали за дописне и почасне чланове истакнуте револуционаре и демокра
те тога времена (Гарибалдија, Кобдена, Деака, Чернишевског, Херцена), и кад је 
министар Цукић забранио Владимиру Јовановићу да одржи беседу о штедњи, 
неки високошколци покушали су да демонстрирају, што је Цукићу дало повода 
да заседање прекине. Сутрадан, 27. јануара 1864, Друштво је било суспендовано, 
а коловође либералне струје Владимир Јовановић и Алимпије Васиљевић (1831–
1911) кажњене су отпуштањем из службе и премештањем у унутрашњост.



Записник са I седнице скупа Српског ученог друштва од 25. октобра 1864. (Архив САНУ)
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 ^ Српско учено друштво

Србија није дуго остала без Друштва, које је за собом имало више од две деце
није рада, несумњиве резултате и одређено место у систему културне и нацио
налне политике. Већ 1. августа 1864. године „највишим кнежевим указом“ оно 
је обновљено под именом Србско учено друштво. Десило се да је кнез Миха
ило Обреновић, први утемељивач Друштва, био и његов обновитељ, па је ра
зумљиво његово настојање на континуитету. Сваки члан бившег Друштва могао 
је остати у својој категорији чланства, с тим што се од редовних чланова тражи
ло да у року од месец дана обавесте надлежног министра о томе у којем одсеку 
желе да раде. Било је предвиђено да они који се не јаве буду уврштени у катего
рију почасних чланова. Министру просвете је наложено да од пријављених ре
довних чланова образује привремени одбор, који ће организовати скуп и покре
нути активност Друштва на основу новог Устројства.

Обнављање је искоришћено да се, поред промене назива, спроведу још неке 
измене. Промена назива је била неизбежна јер је словеснос у то време пред
стављала само успомену на не тако давну али битно другачију језичку ситуацију. 
Иако је режим желео да држи Друштво под својим утицајем и да онемогући ње
гово претварање у опозициону бусију, ипак му је дао већи степен аутономије 
него што га је имало Друштво српске словесности. Самом Друштву било је пре
пуштено да „определи начин и пут којим ће оно свој задатак постизавати“, а тај 
задатак био је „занимати се наукама и вештинама уколико се понајближе тичу 
србства“. И у новом Устројству било је изричито одређено да Друштво стоји под 
надзором Министарства просвете и црквених дела, али министар више није 
био његов председник по положају. Новим прописима Друштво је добило неку 
врсту председништва под називом Одбор. Он се састојао од председника, кога 
је постављао кнез на предлог министра, а мандат му је трајао годину дана, затим 
секретара, чији мандат није био ограничен, а бирало га је само Друштво, и од 
четири председника одсека, која је именовао министар бирајући једног од три 
кандидата предложених од одсека. Министру су слата на увид и имена кандида
та за редовне чланове, па ако он не би „учинио изузеће“, могли су изаћи на скуп 
да буду бирани.

Науке су биле друкчије груписане по одсецима него раније. Српско учено 
друштво састојало се од четири одсека: 1. за науке моралне, језикословне и ли
терарне; 2. за науке природословне и математичке; 3. за науке историјске и др
жавне; 4. за вештине, што је значило уметности. Устројством је било прописа
но да одсек не може имати мање од пет нити више од двадесет чланова. Отуда 
Одсек за уметности није могао деловати до 1869. године јер није имао довољ
но чланова. Категорије чланова остале су исте, с тим што су нешто прецизније 
одређене. Тако се за дописне чланове, који су у суштини били иста категорија 
као кореспондентни чланови у Друштву српске словесности, каже да се бирају 
„учена лица на страни живећа, која су књижевним радом својим знатно допри
нела к постигнућу друштвеног задатка“. Књижевни рад је потпуно одвојен од 
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меценатских заслуга, које су некога могле препоручити за почасног члана. У 
први мах је укупан број дописних чланова ограничен на педесет, што је ствара
ло тешкоће јер је велики број кореспондентних чланова наслеђен од Друштва 
српске словесности. Касније су због тога укинута сва ограничења, што је допри
нело омасовљавању Друштва и утицало је на ниво чланства.

Осетне су биле промене у саставу редовних чланова. Од укупно шездесет 
шест редовних чланова, колико је бројало Друштво српске словесности у тре
нутку суспензије, јавило се тридесет пет, док нешто мање од половине (тридесет 
један члан) није показало вољу да настави с радом. У највећем броју одустали 
су млади либерали, који су сматрали да реформа није била законита и против 
којих је она несумњиво и била уперена, али су апстинирали и неки стари члано
ви. Атанасије Николић, на пример, један од оснивача и првих чланова Друштва, 
тек је био напунио шездесет година, а није се пријавио да остане члан Српског 
ученог друштва. За даљи рад Друштва веома је значајна била околност да су се 
пријавили они чланови који су били главни носиоци активности у претходном 
периоду и који су својим радовима испуњавали Гласник (Јанко Шафарик, Јосиф 
Панчић, Владимир Јакшић, Панта Срећковић, Милан Милићевић, Никола Кр
стић и други). У следећим годинама активно језгро Друштва било је појачано 

Диплома  
Јовану Бошковићу за 
избор у Српско учено 
друштво (Архив САНУ)
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избором младих људи који су се почели истицати у појединим наукама. Тако су 
били изабрани године 1864. Јован Ристић (1831–1899), 1865. Стојан Новаковић 
(1842–1915) и Јован Бошковић (1834–1892), 1867. Чедомиљ Мијатовић (1842–
1932) и Милан Кујунџић (1842–1893), 1869. Иларион Руварац (1832–1905) и дру
ги. Неки од њих касније су се видно истицали у раду Друштва и Академије.

Орган Друштва је задржао име Гласник, а континуитет с претходником на
глашаван је нумерацијом књига, која је неко време била двострука, показујући 
место у низу свих свезака и место у новом низу издања Српског ученог друштва. 
Превладала је, међутим, општа нумерација, па је последња књига Гласника но
сила број 75, иако је од 1864. до 1892. године издато само педесет шест свезака 
(две свеске музичких издања добиле су место у низу књига, али се нису поја
виле). Укупна издавачка делатност Српског ученог друштва била је већа јер јој 
треба додати и петнаест књига Гласника II одељка, који је у суштини имао ка
рактер посебних издања и био је првенствено намењен објављивању историјске, 
књижевне, па и природњачке грађе. И својом садржином Гласник обновљеног 
Друштва продужавао је традиције претходника, и то оне из најбољих година. 
Известан број књига носи поднаслов Различна научна рађа, који на одгова
рајући начин изражава и тематску разноврсност и неуједначеност нивоа.

Објављен је знатан број историјских и географских расправа, описа старина 
и описа предела, али се јављају и расправе из природних наука, и то не у виду 
превода или популаризација, већ као резултат посматрања и експеримента, као 
покушај да се реше поједини проблеми. Као и у историји или филологији, и у 
природним наукама ниво текстова зависио је од спреме и способности оних 
који су те науке покретали и унапређивали у српској средини. После Јосифа 
Панчића круг природњака и математичара се ширио и у њему су се нарочито 
истицали Љубомир Клерић, Сима Лозанић, Марко Леко, Јован Жујовић и Ди
митрије Нешић. У друштвеним наукама емпиријску оријентацију продужавао је 
Владимир Јакшић, чију је педесетогодишњицу рада Друштво свечано обележи
ло (1890). Друштвене науке и филозофија биле су сразмерно скромно заступље
не текстовима – често компилативним и спекулативним – Гиге Гершића (1842–
1918), Јована Авакумовића (1841–1928), Алимпија Васиљевића (1831–1911) и 
Владимира Јовановића. 

У разлици између Гласника Друштва српске словесности и Гласника Српског 
ученог друштва, нарочито када се узму у обзир последња годишта, долазе до из
раза разлике између културне ситуације у Србији пред средину и пред крај XIX 
века. Смена генерација међу учењацима довела је у први план људе широких ви
дика, често школоване у тада најнапреднијим универзитетским центрима, који 
су се угледали на колеге у богатијим и развијенијим земљама, али су се и надме
тали с њима. Они су највише допринели устаљивању профила Гласника и наме
тању сразмерно строгих критерија за оцењивање радова понуђених Друштву за 
објављивање. За разлику од претходника, у Гласнику Српског ученог друштва 
нису се одражавале унутрашње борбе и несугласице којима је развој Друштва 
био испуњен. О политичким споровима може се читати само у објављеним за
писницима и извештајима о друштвеном раду.
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Низ књига Гласника показује и побољшавање материјалних прилика у земљи 
и Друштву. Штампало се не само много боље већ и много више, у просеку две 
обимне свеске годишње. Помоћ је била осетно већа, а ни приходи од продаје пу
бликација Друштва и неких државних публикација које су биле предате у имо
вину Друштва нису били безначајни. Ипак, све то није било довољно за финан
сирање систематских научних истраживања. Посебна средства за природњачко 
проучавање српске земље, у износу од 5000 чаршијских гроша, додељивана су 
почев од 1869. године. Као и раније, Друштво је настојало да откупљује старине, 
подстиче учене људе да на страни преписују документе важне за српску исто
рију, да у народу прикупљају народне умотворине и да их објављују, нарочито 
народне песме. Друштво се старало о томе да српски материјал буде заступљен 
на великој етнографској изложби у Москви. Највише истрајности и система 
било је у проучавању старих манастира и архитектонских споменика. Чланови 
Друштва Михаило Валтровић и Драгутин Милутиновић обилазили су познате 
споменике (Жичу, Манасију, Љубостињу, Студеницу, Ариље, Раваницу, Круше
вац и друге), снимали их и израђивали о њима документацију. Само мањи део 
њихових резултата саопштен је у Гласнику, а много више их је приказано на из-
лозима (изложбама) Српског ученог друштва.

Из Српског ученог друштва долазиле су и иницијативе за важне подухвате, 
оне чији је значај Друштво увиђало, а није имало ни снаге ни средстава да их 
оствари. Настојало се да се на широку основу постави сакупљање географске и 
етнографске грађе и да се при томе примени савремена методологија. Друштво 
је предлагало да се изради карта Србије и да се уведу редовна осматрања и беле
жења метеоролошких података, предлагало је да се изгради државна архива итд. 
Доследније него Друштво српске словесности неговало је библиографију у поје
диним свескама Гласника, продужавајући библиографију књига 1741–1867, коју 
је израдио Стојан Новаковић, а Друштво објавило међу својим издањима.

Преломни догађаји у историји Србије у другој половини XIX века утицали су 
на развој Српског ученог друштва актуализујући неке старе спорове и поделе и 
мењајући опште друштвеноекономско стање. Српско учено друштво није било 
задовољно Устројством из 1864. године и врло је рано показало тежњу да се неке 
његове одредбе измене. Ишло се нарочито против ограничења броја чланова и 
министровог утицаја на избор редовних чланова. Предлози промена били су 
припремљени већ 1868, али је убиство кнеза Михаила прекинуло нормалан ток 
рада Друштва и убрзо довело до крупних промена у земљи. Када је нестало чвр
сте руке Михаилове, Намесништво, које је владало у име његовог малолетног 
рођака Милана, није могло чувати аутократске традиције, већ је било принуђе
но да поштује тадашње облике парламентарне владавине и да се помири с фор
мирањем политичких група из којих ће настати странке. У време Намесништва 
(1868–1872) некада прогоњени либерали добили су утицајне позиције и њихов 
уплив убрзо се почео осећати и у Друштву.

У јануару 1869. године Намесништво је на предлог Друштва донело ново 
Уређење, којим је у знатној мери ојачан његов аутономни положај. Избори 
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чланова су ослобођени било каквог утицаја власти, а само је још председни
ка Друштва именовао владалац на годину дана. Секретар и председници од
сека бирани су у Друштву. Укинуто је ограничење броја дописних и почасних 
чланова, а број редовних чланова у одсеку повећан је на тридесет, што је до
звољавало укупно 120 редовних чланова. Уређење се могло променити уколико 
се две трећине чланова сложе са иницијативом за промену. У току исте, 1869. 
године изабрани су по одсецима некадашњи вођи либералне групе у Друштву 
српске словесности: Алимпије Васиљевић, Владимир Јовановић, Стојан Вељко
вић (1830–1925), Димитрије Матић, Јован Драгашевић (1836–1915) и други. У 
вези с тим отпочело се с рехабилитовањем последњег периода рада Друштва 
српске словесности и са оспоравањем легалности реформе спроведене 1864. го
дине без сагласности Друштва и његових чланова. С великим закашњењем и 
демонстративним и претераним наглашавањем заслуга објављен је извештај о 
раду Друштва српске словесности у 1863. години. Како је тада баш био покре
нут пројекат Енциклоедије наука, било је јасно да се тиме враћа на дневни ред 
питање популаризације и ширења наука у народу, што је значило да се обновила 
дискусија о општој оријентацији Друштва. Та дискусија је стварно непрекидно 

Указ од 10. јануара 1868.  
о наименовању  
Јована Гавриловића за 
председника Српског 
ученог друштва 
(Архив САНУ)
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трајала све док је постојало Српско учено друштво, добијајући повремено ка
рактер оштре и не увек принципијелне борбе, која је Друштву крњила углед.

Услови су се у међувремену у знатној мери изменили. Друштво није било је
дина учена или литерарна корпорација, нити је његов орган представљао једино 
културно гласило. Постепено је растао број књижевних часописа и политичких 
гласила у широком спектру од крајње левице до крајње деснице. У узбурканом 
политичком животу Срба са обе стране Саве и Дунава Друштво и његов Глас-
ник нису могли рачунати на неки изразитији утицај изван строго научне сфере. 
Отуда је дискусија о општој оријентацији, дилема између развијања науке и по
пуларисања научних знања, била мање оправдана осамдесетих него шездесетих 
година, када је започета. Према либералној групи, која је настојала на просве
титељском раду и ширењу наука у народу, није више стајао аутократски режим 
кнежев, већ друга група чланова Друштва, која је првенствени циљ његов виде
ла у унапређивању науке и која је постављала високе захтеве приликом избора 
нових чланова и приликом оцењивања текстова предвиђених за објављивање у 
публикацијама Друштва. На челу ове друге групе био је Стојан Новаковић, врло 
активан члан и дугогодишњи секретар Друштва.

Либерална група је стекла несумњиве заслуге у доследној борби за што пот
пунију аутономију Друштва. Постепено је онемогућено било какво мешање у 
рад Друштва. Променама спроведеним 1877–1878. године Друштву је било дато 
и право да само бира свог председника. Али ту слободу либерална група није 
имала за шта да употреби. Компилатори и публицисти, личности без стварног 
креативног потенцијала, затворени у свој доктринарни систем, они су највише 
снаге имали за то да другима намећу своја убеђења. Припадници те групе нису 
могли, а вероватно нису ни хтели из начелних разлога устајати против строго 
научних задатака Друштва. Они су им уз бок стављали просветитељске циљеве 
и настојали су на равнотежи између два могућа правца деловања. Друга страна 
није одрицала значај популарисања науке, али је ту врсту послова препуштала 
другим организацијама и публикацијама. Две оријентације, које се иначе нису 
међусобно искључивале, било је тешко измирити и уравнотежити и због тога 
што су средства која је Друштво од државе добијало за свој рад била ограничена 
и сасвим недовољна за активност у оба правца.

Борбе у Друштву преплитале су се са страначким борбама у Србији онога 
времена јер су чланови имали значајна места у државном апарату или у вођ
ствима политичких покрета. Противници либерала у Српском ученом друштву 
били су им противници и у парламентарном животу. Били су то неоконзер
вативци са именом „напредњака“. Они су имали много тога заједничког с ли
бералима у општим схватањима, свакако су с њима делили сцијентизам, по
зитивизам и веру у прогрес, али су се разликовали од њих у погледу начина 
остваривања најопштијих политичких идеала, највише у односу на брзину 
којом се могу остварити. Смењивање странака на власти одражавало се много 
пута на позиције једне или друге групе у Друштву.

Као министар просвете Стојан Новаковић је 1875. године критиковао рад 
Српског ученог друштва и захтевао је да се прецизно утврди његов програм. 
То је актуализовало старе дискусије и покренуло рад на промени Уређења. 
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Утицајни чланови обеју група до
шли су стрпљивим радом и дугим 
расправама до пројекта Измена 
и доуна у уређењу Срско учено 
друшва, које су усвојене потреб
ном већином на седницама од 12. и 
13. јуна 1877. године.

Том приликом су на нов начин 
формулисани задаци Друштва, 
ком промисно и у складу с проме
нама у културном и научном 
живо ту: „Српско учено друштво 
об ра ђује и унапређује науке и 
умет ности, самосталним истражи
ва њем у наукама природописним, 
друштвеним, језикословним, ис
торијским и уметничким, у колико 
се тичу Срба и Словена, а физич
ким, физиолошким и психолош
ким у опште.“ Поред тог основ
ног задатка било је предвиђено да 
„друштво може преко нарочитих 
одбора старати се и радити о ши
ре њу наука и књижевности у веће 
кругове, али на то оно може упо
требити само она средства која 
би на тај посао била нарочито на
бављена или одређена“. Овим 
Изме нама и доунама била је за
хваћена и организација Друштва 
– одсеци су постали одбори: 1. Од
бор за науке природне и матема
тичке; 2. Одбор за науке филозоф
ске и филолошке; 3. Одбор за науке 
друштвене и историјске; 4. Одбор 
за уметност; 5. Одбори за ширење 
наука и књижевности у народ. Ово 
последње представљало је новину, 
институционалну основу за попу
ларизаторску делатност. Ту се го
ворило о одборима и предвиђа
ло се да њихов програм „одређује 
управа друштва према средствима 
и потреби“, а у вези с настојањем 

Захвалница Народне скупштине од  11. октобра 1872.  
Јовану Гавриловићу за рад  док је био намесник (Архив САНУ)
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да се ова страна активности систематски покрене говорило се само о „петом 
одбору“.

После доношења Измена избор председника био је потпуно у рукама Дру
штва. Научном ауторитету дугују свој избор Ђура Даничић (1878) и Јосиф Пан
чић (1879–1882). Међутим, 1883. либерална већина довела је на чело Друштва 
Владимира Јовановића, који је на том положају остао наредне три године. Он 
је одмах прегао да покрене пети одбор. То тело је конституисано и одредило је 
програм рада који је био широко замишљен, тако да обухвати главна начела и 
битне научне истине, различите цивилизације (?), обавештења о напретку на
уке, неговање критике и националне и стране књижевности. Било је предвиђе
но да се део текстова тог одбора, као и друге расправе, објављује у Гласнику, а 
део да се штампа у посебној Библиоеци за народ, чији је пројектовани садржај 
овековечен у Гласнику 1883. године. Предвиђена је и књижевност српска, кла
сична, дубровачка, едукативни текстови о дужности, карактеру и штедњи, дела 
о еманципацији жена (Мисли једне жене о женама, Женски ребник), књига о 
занатима, затим о пчеларству, свиларству, воћарству, винарству, па чак и „о бе
лом смоку и сирењу сира на италијанску и швајцарску направу“. Колико је та
кав програм ишао науштрб нивоа Друштва и против логике диференцијације 
функција међу све већим бројем установа, корпорација и публикација, може се 
увидети ако се има на уму то да је већ 1869. године у Београду било основано 
Српско пољопривредно друштво, које је имало свој орган Тежак. Његов оснивач 
био је др Милован Спасић, члан Српског ученог друштва, који је веома много 
учинио на пољу стручног просвећивања и уздизања српске пољопривреде, не 
мешајући у свој рад Српско учено друштво. Тешко је поверовати да су Влади
мир Јовановић и његове присталице могли после 1883. године стварно допри
нети просвећивању народа у оном смислу који открива садржај пројектоване 
библиотеке. Они су плаћали данак својој доктринарности, не запажајући то ко
лико се Србија стварно променила од њихове младости.

Тешкоће су искрсле око набавке средстава за рад „петог одбора“, јер посебна 
средства према друштвеним правилима нису била набављена, а Министарство 
просвете, на чијем је челу, стицајем околности, 1883. године био Стојан Новако
вић, није дозвољавало трошење редовних средстава, па је чак и додељивање ре
довне годишње помоћи условљавало тиме да се она не може употребити за рад 
„петог одбора“. После дугих натезања с Министарством Друштво је 1884. године 
одустало од намере да програм „петог одбора“ спроведе без посебно прибавље
них средстава. На другој страни се и сам Владимир Јовановић, у духу својих 
општих схватања о значају науке за друштвени напредак и национални развој, 
залагао за оснивање српског универзитета и српске академије наука. Он је бу
дућност Друштва видео у његовом преображају у академију, што би било нај
природније. Како је Србија 1882. године постала краљевина, могло се очекивати 
да ће се подићи и ранг највиших научних и просветних институција. Догађаји 
су, међутим, кренули сасвим другим током. Друштво је поново дошло у сукобе с 
Министарством просвете, што је довело до привремене суспензије, а Академија 
је била створена мимо Друштва, од незнатног дела његовог бројног чланства.



Указ о обнављању Друштва српске словесности под насловом 
Српско учено друштво (Архив САНУ)

Устројство Српског ученог друштва (Архив САНУ)



Указ о суспендовању Друштва српске словесности (Архив САНУ)
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 ^ Краљевско-српска академија и стапање са  
 Српским ученим друштвом

Мисао о потреби оснивања академије наука јављала се у разним срединама, а 
највише је била понављана, као што је речено, у Српском ученом друштву. Тре
бало је да оснивање академије и универзитета покаже колико су нарасле инте
лектуалне и научне снаге у Срба, у краљевини и изван ње. У Великој школи и 
Српском ученом друштву Србија је имала институције које су постепено расле 
и подизале свој ниво, а које су у суштини имале функцију универзитета однос
но академије. У Српском ученом друштву, нарочито у његовом либералном јез
гру, очекивало се да ће само Друштво бити реформисано тако да постане ака
демија, док су краљ Милан и напредњачка влада приликом стварања академије 
хтели да мимоиђу персонални састав Друштва, да занемаре његово уређење и 
аутономију, али да се ипак послуже његовим научним збиркама и имовином, 
као и да академију ставе на место које је дотле у српском културном животу за
узимало Српско учено друштво. Положај је био деликатан: наглашавање кон
тинуитета претило је да умањи висок ниво потребан новој академији, а нагла
шавање дисконтинуитета претило је да створи тешкоће у животу тек основане 
установе. Догађаји су показали да изабрано решење није било сасвим срећно.

Академија је установљена Основним законом Краљевскосрпске академије, 
који је Скупштина изгласала, а краљ Милан Обреновић обнародовао 1/13. но
вембра 1886. године. Закон је предвидео да ће прве академике и дописнике по
ставити краљ као „заштитник“ Академије својом „високом наредбом“. По слову 
закона било је предвиђено да им се дипломе издају тек на свечаним скупови
ма који су морали да буду сазвани у року од две године. Ови први бираће даље 
чланове до пуног броја, који је Основним законом био утврђен на двадесет пет 
чланова. Док је за сталне или праве чланове било предвиђено да осморица могу 
бити изван Србије, код дописника није било таквог ограничења, а њихов укупан 
број могао је бити „двојином колики је број академика“. Међу дописницима се 
није правила разлика, нити се утврђивала сразмера између домаћих и иностра
них чланова. Тек много доцније усталио се обичај да се научници или уметници 
прво бирају за дописне, а тек после тога за праве чланове.

Напуштена је традиција дотадашњих учених друштава у подели наука и њи
ховом груписању. По закону, Академија се састојала од четири стручне акаде
мије: Академије наука природних, Академије наука филозофских, Академије на
ука друштвених и Академије уметности. У закону је прилично нејасно речено да 
се „науке математичке, филолошке и историјске, као и историја књижевности 
обрађују у овим редовима (термин за стручне академије) према сродству сво
га предмета с једним или другим редом Академије“. У пракси су, како се види 
по личностима, у Академији филозофских наука претежно били филолози, а у 
Академији друштвених наука историчари и правници. Академицима је Основ
ним законом била додељена „годишња помоћ на научна средства“, али је већ 
1890. године она била укинута.



Записник са I свечаног скупа 
Српске краљевске академије  
од 20. септембра 1887.  
(Архив САНУ)
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Сврха веома ограниченог броја чланова било је обезбеђивање њиховог висо
ког научног или уметничког нивоа. Томе је имала да послужи и законска одред
ба по којој се „разрађивање пољске привреде, лекарства, законодавства и бого
словије, као и ширење наука и уметности оставља посебним удружењима, а уз 
готовост Академије за заштиту и помоћ“. Поред тога, у првом пословнику било 
је прописано да „Академија може штампати и дати новчану помоћ за издавање 
само таквих дела у којима се нови научни резултати на видик износе“.

Видљиво је настојање у Основном закону да се обезбеди утицај власти у Ака
демији и да се избришу резултати еманципације Српског ученог друштва запо
чете 1869. године. Председника је постављао краљ на три године, а сталног се
кретара без ограничења у обављању функције. Председник, стални секретар и 
четворица секретара стручних академија чинили су Председништво. Избор но
вих академика или дописника саопштаван је министру просвете и они су могли 
бити проглашени на свечаном скупу само ако влада није у року од петнаест дана 
изнела свој „непристанак“. С друге стране, Академији је закон одређивао важно 
место у вођењу научне и културне политике: „Државна власт саслушаће сваг
да мишљење Академије српске при давању, при одржавању, при предлагању др
жавне помоћи друштвима лекарским, пољопривредним, уметничким, технич
ким, правничким, учитељским, археолошким, богословским или национално 
просветним, као и друштвима за неговање књижевности и за ширење наука“. 
Академији је, по овом закону, припао надзор над Народном библиотеком и Му
зејом; Председништво Академије преузело је улогу дотадашњег посебног над
зорног одбора.

Закон је мало говорио о унутрашњем реду и начину рада Академије, пре
пуштајући изричито њој да то сама утврди својим пословним редом. Главни 
годишњи скуп целокупне Академије одржавао се о Новој години и на њему се 
спроводио избор часника и нових чланова, расправљало се о раду, претресао 
буџет итд. На свечаном скупу предвиђеном за 22. фебруар (дан проглашења 
краљевине) читао се годишњи извештај, саопштавале су се промене у Председ
ништву и проглашавани су новоизабрани чланови, који су претходно, ако је 
реч о академицима, морали прочитати своју расправу или изложити уметничко 
дело. У одлучивању о текућим пословима, па чак и у избору секретара стручних 
академија, била је довољна обична већина, а за изборе нових чланова захтевала 
се двотрећинска већина. Пословник донет 1887. године прописивао је за изборе 
тајно гласање, а дозвољавао је редовним члановима да свој глас саопште пред
седнику писменим путем. Закон је прописивао да се сваке године могу бирати 
један академик и два дописника. Пословник је касније прецизирао да се може 
бирати више чланова уколико се „кроз три године не би ни један Академик иза
брао“, али су власти оспориле такву примену законских одредаба.

„Подизање Академије“ текло је прилично брзо, мада је покретање њене ак
тивности било праћено многим тешкоћама. Први академици били су именова
ни 5. априла 1887. године, и то по четворица из сваке стручне академије. Први 
чланови у Академији природних наука били су Јосиф Панчић, Димитрије Не
шић, Љубомир Клерић и Јован Жујовић, у Академији филозофских наука 
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Стојан Новаковић, Милан Кујунџић, Светислав Вуловић и Светомир Николаје
вић, у Академији друштвених наука Чедомиљ Мијатовић, Милан Милићевић, 
Љубомир Ковачевић и Панта Срећковић, а у Академији уметности Љубомир 
Ненадовић, Матија Бан, Михаило Валтровић и Даворин Јенко. За председни
ка је постављен Јосиф Панчић, најстарији члан, који је за собом имао најдужи 
рад и велике и признате резултате, а за сталног секретара, мада привремено, по
стављен је геолог Јован Жујовић, најмлађи члан, с непуних тридесет година, већ 
тада члан ЈАЗУ.

Време је показало да је владар заштитник Академије имао добре саветодавце. 
Издвојио је, с малим изузетком, личности са афирмисаним делом, способне да 
граде научни ауторитет Академије увећавајући то дело. Као још важнија пока
зала се околност да су први постављени академици умели да очувају висок ниво 
бирајући своје другове. У јануару 1888. године обављени су први такви избори. 
Тада су за академике изван Србије, за које је закон допуштао осам места, били 
изабрани Франц Миклошич, Ватрослав Јагић, Валтазар Богишић, Иларион Ру
варац и Павле (Паја) Јовановић. Том приликом изабрано је и шеснаест дописни
ка, делом научника изван Србије (Спиридон Брусина, Август Лескин, Перо Буд
мани, Иван Јастребов, Фрањо Рачки, Василиј Васиљевски, Феодор Успенски), а 
делом краљевих поданика (Сима Лозанић, Мита Петровић, Владан Ђорђевић, 
Јован Живановић, Гига Гершић и Стојан Бошковић). Од уметничких стварала
ца изабрани су тада Лаза Лазаревић, који је убрзо умро, Јаков Игњатовић и Ан
тоњин Дворжак.

На самом почетку рада Академија је, поред припреме избора, била заокупље
на доношењем Пословника, у којем је незванично променила назив у Српска 
краљевска академија, што је било озваничено изменама у закону из 1892. го
дине. Првом свечаном скупу 22. фебруара 1888. године обратио се писмом са 
самртничке постеље председник Јосиф Панчић (умро је 25. фебруара) саопшта
вајући своје мисли о будућем раду Академије. Неке од њих сачувале су актуел
ност у целокупном каснијем развоју Академије, као она о потреби „да се наша 
Академија у свим својим радовима руководи само истином и строго научном 
објективношћу, и да се никад не поводи за којекаквим веровањима и струјама, 
које кад време или социјалне прилике на површину изнесу“ или она о потреби 
да се у списима Академије сачува „чистота нашег лепог језика“. Стицајем не
срећних околности међу првим Академијиним публикацијама била је Сомени-
ца о тужној свечаности поводом смрти првог председника, коме није било дато 
ни годину дана да обнаша високу част.

Највеће тешкоће у првим годинама рада Академије долазиле су од држав
них власти, а проистицале су из односа према Српском ученом друштву. Основ
ни закон о Академији предвидео је годишњу државну помоћ, која се морала од
редити у оквиру буџетског закона, затим бесплатан стан и штампу у Државној 
штампарији, што су раније уживала учена друштва. Академији је било уступље
но и земљиште које је кнез Михаило у своје време поклонио „на просветне 
цељи“, што је много значило Академији у целом њеном каснијем развитку. Али 
је Основни закон преносио Академији и „све повластице и имање досадашњег 



Записник са I састанка  
Српске краљевске академије  
од 28. априла 1887. (Архив САНУ)
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Српског ученог друштва“, наводећи по
себно библиотеке и збирке, које су ина
че Устројством од 29. јула 1864. године 
биле проглашене за „саставни део народ
не библиотеке и музеја“. Ове имовинске 
одредбе могле су се спровести у живот 
само у изузетним околностима, то јест да 
је Српско учено друштво било спремно 
да од своје воље препусти имовину Ака
демији или да је укинуто убрзо по осни
вању Академије.

Чини се да је министар Милан Ку
јун џић радио на другачијем решењу. Он 
је још пре оснивања Академије ушао у 
ош тар сукоб са Управом Српског уче
ног друштва окривљујући га за неуредан 
рад и неправилности. Међу замеркама 
су најнепријатније биле оне о неправил
но исплаћеним хонорарима Владими
ру Јовановићу и Алимпију Васиљевићу. 
Друштво је давало сразмерно високе 
хо нораре, често у ратама, како аутори 
не би морали да чекају да Гласник иза
ђе из штампе. Док је још био председ
ник Друштва, Јовановић је у више ма
хова примио хонорар за обиман рад 
Са исичан релед наше ривредно 
и друшвено сања (три наставка 1881–
1883). Кујунџић, који је до 1882. године 
био секретар и благајник Друштва, опту
живао је Јовановића да је примио више 
хонорара но што му је по обиму рада 
припадало, да је поједине делове хонора
ра наплаћивао два пута, али није хтео да 
преда Друштву Јовановићеве признани
це нити да их предочи. Тек када је изну
дио формалну парницу, предочио је при
знанице и Јовановић је касније вратио 
1216 динара и 10 пара неоправдано узе
тог хонорара. Када је реч о Васиљевићу, 
проблем је био у неовлашћеној употреби 
новца за послове „петог одбора“. Парни
ца је штетила угледу и Друштва и мини
стра, али је он сматрао да има места за 

Г. Гершић, заступник министра просвете и црквених послова 
и министар правде, јавља Српској краљевској академији о 
издавању 10.000 динара на име помоћи Српској краљевској 
академији. Акт за 1887. (Архив САНУ)
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рад комисије министарства надлежног за надзор и, на основу њених налаза, за 
суспензију Управе Српског ученог друштва. У марту 1887. године образовао је 
посебан привремени одбор за вођење послова Друштва, састављен од лично
сти које су убрзо затим именоване за академике (М. Валтровић, Љ. Ковачевић, 
С. Вуловић, Ј. Жујовић). Привремени одбор је преузео две просторије у Великој 
школи (Капетан Мишино здање), архиву и касу и извршио је извесне наплате и 
исплате. У међувремену су именовани први академици, затим председник и се
кретар Академије. У мају 1887. године привремени одбор им је предао кључеве 
просторија и очекивао је да добије стовариште издања и библиотеку Српског 
ученог друштва. Када је остао још само тај један корак да Академија преузме 
имовину Српског ученог друштва, дошло је до наглог непредвиђеног преокре
та. Гарашанинова влада пала је 1. јуна, а на власт је дошао либералнорадикални 
кабинет, у којем је Министарство просвете добио Алимпије Васиљевић, огорче
ни противник Кујунџићев. Међу његовим првим мерама било је разрешавање 
привременог одбора да би „бивша Управа Српског ученог друштва као једини 
законити представник његов“ преузела и наставила своје послове.

Обе учене корпорације нашле су се тако суочене, у приличној мери завађене, 
ушанчене на позицијама које су стекле, а зависне од општег распореда снага у 
држави. За Академију је свакако било неповољно то што је владар заштитник од 
1887. године почео да се носи мишљу о абдикацији и постављању намесништва 
за сина Александра. У пролеће 1889. године он је своју намеру остварио, па је 
заштитник Академије постао непунолетан владар, од кога се није могла очеки
вати делотворна подршка. Академија је у више махова обавештавала надлежне 
органе о томе да не сматра како је Српско учено друштво укинуто, већ да га тре
ба преустројити тако да главни део научног посла пређе на Академију. Српско 
учено друштво није се дало експроприсати, с разлогом је истицало своје заслуге 
и помињало стотину књига које су објављене. Друштву је најтеже пало смањи
вање годишње помоћи, која је са преко 15.000 динара била сведена на 3.000, а с 
тим се мало тога могло учинити, док се припремљене свеске Гласника никако 
нису могле одштампати. Представници Друштва, нарочито председник Нићи
фор Дучић и секретар Јован Бошковић, позивали су се на велике потенцијале 
Друштва, са деведесет чланова „од којих су половина прави књижевни радни
ци“, које не би било патриотски оставити без „књижевна средишта“, „осуди
ти их на нерад“, „отерати их може бити на политичко поље“. Академији се за
мерало да је сувише мала и да је за две године издала једва десетак свешчица. 
У Друштву је био израђен и нацрт закона по којем би Друштво сачувало своје 
збирке и своју имовину.

Паралелно одржавање оба друштва било је не само правно проблематично 
већ и шкодљиво за активности сваког од њих. После пет година ненормалног 
стања којим нико није био задовољан радикалски министар просвете Андра 
Николић, који је касније (1897) и сам постао члан Академије, дао је предлог да 
се обе установе споје под одређеним условима. Уз мали отпор, план о сједињењу 
прихваћен је на обе стране 1891. године. На основу тога израђене су измене и до
пуне закона о Академији, проглашене 10. фебруара 1892. године. Легализована 



50

је промена назива и уведена је категорија почасних чланова, а број академика 
повећан је са двадесет пет на тридесет четири. Било је то у вези с најважнијом 
одредбом, оном што је тражила да Српско учено друштво у току 1892. године 
од својих редовних чланова изабере осморицу која ће постати редовни чланови 
Академије, при чему је било предвиђено да предност имају они што су већ били 
изабрани за дописне чланове Академије. Сви остали редовни чланови, као и сви 
дописни и почасни чланови Српског ученог друштва, постали су почасни чла
нови Академије.

Српско учено друштво изабрало је за академике Јована Бошковића, Стојана 
Бошковића, Нићифора Дучића, Јована Мишковића, Владана Ђорђевића, Мила
на Јовановића, Јована Авакумовића и Јована Туромана. Тада је спојена имовина 
обе установе, а држава је помогла да низ Гласника буде завршен седамдесет пе
том књигом, у којој је дат преглед садржаја свих издања Друштва. Тако се после 
лутања, губљења времена и непотребног трошења снага дошло до континуите
та, који је могао бити успостављен већ приликом оснивања Академије. Необич
но бројна категорија почасних чланова, састављена од 134 личности у тренутку 
укључивања у Академију, без икаквих права или функције у Академији, под
сећала је деценијама на компромис који је Академији омогућио да отпочне са 
стварним деловањем. Нестала је тек 1941. године са енглеским археологом Ар
туром Евансом.

 ^ Изграђивање научног програма Академије  
 и његово остваривање до 1941. године

У време оснивања Академије рачунало се првенствено са индивидуалним ра
дом њених чланова. Задаци у закону нису били прецизније одређени, као ни 
начин њиховог извршавања. Подразумевало се да ће новооснована Академија 
деловати у духу традиција и обичаја тадашњих академија у европским земља
ма, па се у закону говорило о обавезним публикацијама. Предвиђени су били 
Глас Краљевско-Срске Академије за „књижевни рад“, с тим што се у њему мог
ло штампати само оно што је прочитано на неком од скупова Академије, и Со-
меник Краљевско-Срске Академије за објављивање докумената и грађе. Први 
Пословник је био нешто одређенији. У њему се говори о руковођењу научним 
истраживањима „која се систематски имају извршити“, о материјалној помоћи 
научним радницима за њихова истраживања, о помоћи уметницима за усавр
шавање или израду уметничких дела и о расписивању награда за расправе и нај
боља остварења из наука и уметности. Пословник је редовним публикацијама 
додао и Годишњак, предвиђен за објављивање записника са скупова, извештаја 
о раду, састава Академије, што је касније тумачено тако да су објављиване био
графије и библиографије чланова.
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Отворене су биле могућности за проширивање и продубљивање Академији
них активности у складу с развојем науке у свету и потребама и снагама земље. 
Једна од дужности сталног секретара било је старање о томе да се „свака три 
месеца изнесе пред Академију извештај о раду значајних академија јевропских, 
да се, ако је могућно и чешће изнесе извештај о кретању и напредовању у свет
ској књижевности“. Та одредба није била сасвим реалистична и није била у пра
вом смислу речи спроведена у живот током готово седамдесет година, колико 
је закон био на снази, али показује да је Академија од самог почетка имала от
ворене очи за оно што се дешавало у научном свету и што се радило у другим 
академијама.

У Пословнику из 1895. године, када је Академија већ била изашла из стања 
„привремености“ које је помињао Стојан Новаковић и када је стекла извесна ис
куства, говорило се о раду и његовим резултатима знатно одређеније. Давање 
помоћи научницима да би завршили са истраживањима која су сами предузели 
било је актуелно тада, као, уосталом, и у свим каснијим периодима рада Ака
демије. Расписивање награда „за расправе и израде задатака из наука и умет
ности“ спроводило се више у почетку Академијиног рада, ређе касније, и то у 
вези с наменом појединих задужбина, а дало је више плода у књижевности и 
уметности него у наукама, док је понекад због оспоравања суда жирија више 
шкодило угледу Академије него што је доприносило реномеу награђених дела 
и аутора. Покретање систематских научних истраживања и руковођење њима, 
међутим, било је нешто ново и врло плодоносно у раду Академије. У помену
том Пословнику, у одељку о публикацијама, наговештени су домени у којима би 
ваљало спроводити систематска истраживања. Помињу се „дела која Академија 
преко нарочитих одбора предузме радити“, а изричито су наведени као пример 
Речник садашње књижевно језика срско, Соменици саре срске уменоси 
и Енорафски зборник.

Поводом стогодишњице рођења Вука Караџића (1887), у вези с једном од 
првих манифестација које је Академија организовала, Стојан Новаковић је дао 
иницијативу да Академија прикупи грађу и објави Речник народно књижевно 
језика срско. Ради тога је основан 1893. године Лексикографски одсек. Он је 
радио преко педесет година и прикупио је врло обимну грађу, коју је касније 
прихватио Институт за српски језик и почео да издаје Речник, најдуже и нају
порније оствариван Академијин научни подухват. Због неког разлога рад на 
старим уметничким споменицима није текао по првобитним замислима. Тек од 
1922. године радом научника много млађе генерације почеле су у Академији да 
се публикују велике монографије о појединим манастирима и старом српском 
сликарству. У почетку Академијиног рада морало се рачунати са оним што је на 
том пољу било учињено у крилу Српског ученог друштва, где се, као што је ис
такнуто, дуго и систематски радило на снимању и проучавању архитектонских 
споменика. Стојан Новаковић се касније јадао да је цео подухват „пропао“ зато 
што Друштво није обавезало сликаре и истраживаче који су за њега радили да 
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му предају урађени материјал, тако да ни Друштво ни Академија, као његов на
следник, нису располагали документацијом.

Етнографски одбор је, међутим, разгранао свој рад и остварио је један од на
ших највећих подухвата у проучавању народа и народног живота. Основне се
рије Етнографског зборника биле су Насеља и орекло сановнишва и Живо 
и обичаји народни и оне се и данас допуњавају новим делима. Академија је у овој 
области веома много постигла захваљујући томе што су за проучавање насеља, 
па и народног живота, водећи стручњаци (Јован Цвијић, Јован Ердељановић) 
израдили методолошка упутства којима се могао служити широк круг сарадни
ка. Пред крај XIX века покренут је и Зборник за исорију, језик и књижевнос 
срско народа, који није имао свеобухватне амбиције и систематски карактер 
лингвистичких и етнографских подухвата. Зборник је растао и разгранавао се 
захваљујући индивидуалним напорима, без ширег круга сарадника и заједничке 
методологије. И поред тога, у Зборнику је објављен велики број извора, а поје
дина издања представљају читаве колекције, на које је ослоњен развој историо
графије; таква издања су, на пример, Сари срски заиси и наиси Љу бомира 
Стојановића, Дубровачка ака и овеље Јована Радонића, Сиси бечких архива 
о рвом усанку Алексе Ивића и друга. Почетком XX века покренут је и Срски 
дијалеколошки зборник, у којем су објављиване студије о дијалектима, истра
живања говора и речници са читавог југословенског подручја.

Речник и наведени зборници третирају се у освртима на историјски развој 
Академије као део њене издавачке делатности, што није адекватно њиховом зна
чају. Они, у ствари, представљају у публикацијама отеловљене научне подухвате 
око којих је Академија била трајно ангажована и на којима су радили академици 
из више генерација. Међу њима, наравно, има разлика у начину израде пројекта 
и потпуности остварења. Док је Речник јединствено дело, остваривано по стро
го утврђеном плану, студије о насељима представљају резултате регионалних 
испитивања по јединственој методологији, с крајњим циљем да прекрију цео 
простор за који је српска наука заинтересована, а колекције извора у Зборнику 
за исорију, језик и књижевнос самосталне су и неповезане међусобно, али са 
заједничком функцијом да послуже као подлога за обраду српске историје. У 
природним наукама, не само општим већ и оним што су регионално ограниче
не, није било таквих подухвата, структурираних јединственим планом.

Издавачка делатност Академије постепено је расла и сразмерно се брзо раз
гранавала. Глас и Соменик, прописани законом, а конципирани по узору на 
сличне публикације других академија, делили су се на два разреда, од којих је 
први посвећен природноматематичким наукама и везан са Академијом при
родних наука, док је други везан за академије филозофских и друштвених нау
ка. У Гласу првог разреда спроведена је почев од 1921. године унутрашња поде
ла на свеске математичке и природњачке садржине. До 1914. године објављено 
је укупно, у оба разреда, осамдесет осам књига Гласа и четрдесет књига Со-
меника. У међуратном периоду објављено је даљих педесет шест књига Гласа I 
и тридесет девет књига Гласа II разреда, једанаест књига Соменика I и триде
сет књига Соменика II разреда. Почев од 1888. године издаје се Годишњак са 
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обавештењима о раду Академије и њених органа и о личностима академика. 
Већ у првим годинама Академијине делатности основана су и Посебна издања, 
испрва за споменице и награђена дела, а од 1893. за научне монографије, које су 
и касније остале посебна издања по превасходству. Издавачка делатност је до
бијала у замаху и годишње је објављиван све већи број штампаних табака: до 
1914. године и великог прекида у Првом светском рату објављено је 237 књига, у 
обиму од 3791 штампаног табака. Као и претходна учена друштва, тако је и Ака
демија имала у Државној штампарији отворен кредит у ограниченом годишњем 
износу (пред балканске ратове то је било 25.000 динара). Иако је већ тада Ака
демија имала приходе од фондова и задужбина, они тада још нису у знатнијој 
мери помагали Академијину научну и издавачку делатност. Пре 1914. године 
Академија је од продаје својих издања имала приближно једнаке приходе као и 
од својих задужбина.

Академија је у првом периоду рада нашла своје место у тадашњој издавачкој 
делатности највише захваљујући томе што је својим издаваштвом пратила рад 
чланова и што није одступала од највиших захтева. Истина, научника је било 
мало, научних установа, осим Академије и Универзитета (од 1905), није ни било, 
као што није било ни специјализованих издавача, па се чини да није било тешко 
заузети и одржати место издавача научне литературе. Ако се, међутим, призову 
у сећање дилеме Српског ученог друштва и ако се има у виду то да је 1912. го
дине само у Београду излазило 126 периодичких публикација, да су од тога њих 
тридесет седам били дневни и сродни политички органи, да је шездесет девет 
наслова представљало стручне публикације, а двадесет часописе, постаје јасно 
да Академија своје место у развоју научне литературе није добила аутоматски, 
него да се око тога морала трудити.

У првим деценијама свога рада Академија је била мала установа по персо
налном саставу. Закон је дозвољавао да расте до броја од тридесет четири ре
довна члана и шездесет осам дописних чланова. Те граничне бројеве Академија 
је достигла тек када се приближила својој педесетогодишњици (1927. за допис
не, 1934. за редовне чланове), па ни тада није остала на њима јер се број чла
нова повремено смањивао због неизбежних губитака. Када се говори о радним 
потенцијалима, треба имати у виду чињеницу да ни сви редовни чланови нису 
били из Србије и Београда, те нису непосредно учествовали у раду, као и то да 
дописни чланови, и када су били у Београду и присуствовали скуповима, нису 
имали право гласа. У обављању Академијиних послова стварно је учествовало 
око тридесет особа. 

До Првог светског рата дошло је до постепене смене генерација. Први ака
демици тихо су нестајали, а њихова места заузимали су нови научници чија су 
прва дела уливала поверење. Крајем XIX и почетком XX века Академија је по
пуњавала губитке и једва приметно се ширила, по правилу срећним избором. 
После Симе Лозанића (1890), Николе Тесле (1893), Љубомира Стојановића 
(1893), Јована Јовановића Змаја (1896), Јована Цвијића и Михаила Петровића 
(1899) изабрала је читаву групу дописника или непосредно редовних чланова 
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у још младим годинама: Богдана Гавриловића, Живојина Ђорђевића, Алексан
дра Белића, Бранислава Петронијевића, Павла Поповића, Тихомира Остојића, 
Јована Скерлића, Јована Томића, Драгољуба Павловића, Слободана Јовановића, 
Станоја Станојевића. Сви су они постали водеће личности у својим наукама, 
али су неки од њих прерано умрли, као Скерлић и Остојић, који су за собом 
оставили дело достојно поштовања.

Уласком нових личности у Академију проширио се спектар политичких по
зиција. С Јованом Жујовићем појављују се млади људи који су били интелек
туално стасали седамдесетих година, када је један дипломата у Београду пре
терујући забележио да је сва ђачка омладина комунистичка. Наравно, идејама 
бунтовне младости нису сви остали привржени, мада су неки академици оста
ли и касније на опозиционом крилу српског политичког живота, ређе као со
цијалисти, попут Јована Скерлића, чешће као радикални демократи или репу
бликанци, какви су били Јован Жујовић, Љуба Стојановић, Андра Гавриловић, 
а највише као независни критички оријентисани интелектуалци, какве најбоље 
репрезентује Јован Цвијић. Док су међу првим академицима (1887–1892) прави 
изузетак били они који никада нису били министри, међу академицима из прве 
деценије XX века било је више личности које су припадале вођствима политич
ких странака.

Утолико више изненађује потпуна аполитичност Академије, по чему се она 
веома разликује од учених друштава која јој претходе. Академијине публика
ције, извештаји о раду и записници ни у најмањој мери не показују политичку 
диференцираност чланства, а у њима се не одражавају ни политичка превирања, 
па чак ни велики историјски догађаји, као смењивање династије или балкански 
ратови. У објашњавању те појаве, која толико одудара од раније историје и од 
„времена привремености“ (1887–1892), највећи утицај треба приписати, на јед
ној страни, нивоу чланова Академије, а на другој развоју парламентаризма у 
Србији. Тадашњи чланови били су господа свесна тога чему Академија служи и 
тога да су у њој окупљени због службе науци или уметности; сматрали су да њи
хове односе ту не смеју отежавати спорови који међу њима постоје у политич
ком животу. С друге стране, Србија је имала, нарочито после 1903, толико по
литичких странака и група и толико гласила да су се у њима могла изразити сва 
политичка мишљења, па академици нису осећали потребу да своју поштовану 
учену корпорацију претварају у политичку трибину.

Када је реч о политици, треба поменути једну епизоду из првих година Ака
демије, препричавану тако често да су се и праве димензије и смисао изгуби
ли. Приликом избора на самом крају 1892, после спајања са Српским ученим 
друштвом, неко од четрнаест присутних академика ставио је на списак канди
дата тадашњег црногорског књаза Николу и бившег српског краља и заштитни
ка Академије Милана Обреновића. Како ниједан од крунисаних није испуњавао 
захтеве за обичног академика, добили су свега три гласа, а било је потребно де
сет, те нису били изабрани. Често се ова епизода наводи као пример независно
сти и непоткупљивости Академије, али би се морало додати да је то и пример 
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неспретности и одсуства такта оних академика који су 
тим предлагањем довели и своју установу и владаре у 
неугодну ситуацију. Исто би тако требало додати да су 
академици на том скупу изабрали Милутина Гарашани
на (1843–1898), а да потребан број гласова нису дали Ни
коли Тесли.

Академија је своју делатност започела у врло скуче
ним материјалним условима. После првих нешто обил
нијих дотација, захваљујући пре свега владару заштит
нику, Академија је пала на годишњу помоћ у висини оне 
коју је добијало Српско учено друштво. Фондови и за
дужбине доносили су веома мало, а и издавачка делат
ност. Размах Академијине делатности ометала је чиње
ница да она није имала своје просторије. Касније (1909) 
добила је просторије у згради задужбине Симе Игума
нова (Бранкова 15), која је имала просторију за скупове, 
неколико канцеларија и просторије за библиотеку и ар
хиву. Од самог почетка, међутим, академици су настоја
ли да обезбеде себи зграду – Дом Академијин. Значајно 
преимућство било је у томе што је Академија распола
гала плацем у најстрожем центру, а добила га је Основ
ним законом. Академици се нису слагали с тим да се ово 

земљиште даје у закуп пошто су желели да се што пре отпочне с градњом. Како 
средстава у буџету није било, оснивани су фондови и удруживана средства да 
би се у исто време решио смештај Академије, Народне библиотеке и Музеја 
Српске земље. У том смислу су се правили и планови, али је 1905. године по
стало јасно да Народна библиотека мора тражити посебно решење за себе, па 
су се и планови морали изменити у том смислу да се подигне зграда у коју би 
се „и Академија сместила и од које би у исто време што већи приход добивала“. 
Планове су израдили Андра Стевановић и Драгутин Ђорђевић, професори Бео
градског универзитета. Зидање је започето 1913, али га је рат прекинуо, тако да 
је зграда стварно завршена и отворена у априлу 1924. године.

Показало се да двојака намена зграде неће бити могућа. Због великих дугова, 
а сразмерно малих прихода, планирани Дом Академијин морао се давати под 
кирију, тако да су од Академије у њу смештени само Лексикографски одсек и 
канцеларија Управе имања. О згради је каснији потпредседник Милутин Ми
ланковић, с много инжењерског искуства, говорио веома критички. Истицао је 
несклад између захтева за монументалношћу и за утилитарношћу. Док је један 
од пројектаната настојао да спољашњости зграде дâ што лепши и величанстве
нији облик, други је тежио да унутрашњост искористи тако да се просторије 
могу издавати по што вишој цени. Велика сала, у коју се сместила берза, била је 
неакустична, а дуж великог пасажа у партеру пружали су се мали и мрачни ло
кали за трговачке радње. Зграда је имала многе и различите станаре, а од њих 
ваља поменути РадиоБеоград, који је ту отпочео с радом. Ипак, када је остатак 

Александар Белић, 
председник Академије 
од 17. фебруара 1937. 
до 26. фебруара  
1960. године
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дуга био опроштен и када су у каснијим годинама кирије поскупеле, Дом Акаде
мијин био је извор знатних прихода, док је Академија наставила да живи у малој 
згради и да тражи боље решење за свој смештај. Када се приближила прослава 
педесетогодишњице (1936), настојало се да тај јубилеј буде искоришћен за по
лагање камена темељца. Од Београдске општине Академија је добила бесплатно 
плац у близини цркве Светог Марка, али није могла да започне са изградњом у 
предвиђеном року.

Размах Академијине делатности прекинули су ратови 1912–1918. године. 
Балкански ратови нису се осетили у већој мери, али је светски рат потпуно пре
кинуо Академијин рад и нанео јој знатне штете. Евакуисани сандуци са архи
вом били су се загубили, али су до краја рата прикупљени; граната је погодила 
зграду у коју је Академија била смештена, срећом без тежих последица. Неприја
тељске окупаторске власти оштетиле су библиотеку. У току рата у Нишу је 1915. 
умро Стојан Новаковић, један од најутицајнијих чланова у првом периоду рада 
Академије, покретач многих њених иницијатива. Новаковић је после Чедомиља 
Мијатовића (1888–1889), Димитрија Нешића (1892–1895), Милана Милићевића 
(1896–1899), Јована Ристића (1899), Јована Мишковића (1900–1903) и Симе Ло
занића (1899–1900. и 1903–1906) био пуних девет година председник Академије 
(1906–1915). Наследио га је Јован Жујовић (1915–1921), који је обављао ту дуж
ност у току рата и који је обновио Академијину делатност, а заменио га је Јован 
Цвијић (од 1921. до смрти 16. јануара 1927).

Обнављање Академије у послератним годинама није ишло лако. Тек 1924. 
достигнут је некадашњи обим издавачке делатности. Материјалне тешкоће, де
лом узроковане губитком вредности неких фондова и задужбина, биле су не
оспорно главни разлог. Али су се и општи услови променили. У новој држави, 
уз Краљевску академију, постојала је и Југославенска академија, која је имала 
једнака права на помоћ и подршку државних власти. Академије су и раније, раз
двојене државним границама, имале везе и чак су имале планове за заједничке 
подухвате. У новој, југословенској држави наставиле су да се развијају одвојено 
и аутономно, сарађујући нарочито у одржавању веза са страним научним орга
низацијама и у остваривању међународних пројеката.

У време завршавања Академијиног дома, а у вези са очекиваним пресељењем 
и новим размештајем, покренути су разговори и о евентуалним променама у 
структури и организацији Академије. Тадашњи председник Јован Цвијић заме
рао је то што лекарска, правничка и привредна струка остају ван Академије, а 
налазио је да би уметници морали добити посебну академију. Те иницијативе 
остале су без одјека из разлога које је данас тешко докучити. Одредбе закона 
свакако нису представљале сметњу ни код избора чланова, ни код оцењивања; 
ако су заиста одговарали строгим научним захтевима, могли су се подвести под 
неку од наука у постојећим „редовима“, који су се, уосталом, по слову закона из 
1886. могли делити.

Као и раније, Академија се прилагођавала измењеним околностима, тума
чећи еластично одредбе закона, мењајући тамо где је било потребно пословнике 
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и правилнике и поступајући у духу неке врсте обичајног права, које је могла 
црпсти не само из своје традиције него и из оне других академија. Одредбе о 
сталном секретару нису се тачно примењивале, тако да је за педесет година је
дино Љубомир Стојановић (1912–1923) био стални секретар, док су сви оста
ли били само вршиоци те дужности. Ни власти, оличене у министру просвете, 
нису једнако поступале при именовању председника; некада су га непосредно 
постављале, а некад су тражиле три кандидата од Академије.

Поступак избора нових чланова није се мењао. Он је био много неформал
нији у начину предлагања и образлагања, али скоро ритуализован у самом чину 
гласања цедуљицама, на које се писало за или су остављане беле. У међуратним 
годинама сматрало се да је тешко ући у Српску краљевску академију. Милутин 
Миланковић је чувао хартије на које је бележио број гласова и сећао се да је из
међу 1937. и 1941. године тек сваки трећи предложени кандидат био изабран, а 
тешко је било и постати кандидат. У тим годинама Академија је била још апо
литичнија него раније. У научни њен део улазили су претежно професори та
дашњег далеко ширег Филозофског факултета, а њима је, скоро без изузетка, 
наука била животни позив. У овако сажетом прегледу не могу се приказивати 
поједини избори и постепене смене у саставу чланства. Изузетак ваља учинити 
само са изборима у фебруару 1939, када су академици први пут у своју заједни
цу примили жену. Била је то књижевница Исидора Секулић, изабрана тада за 
дописног члана.

У годинама после Првог светског рата Академија се много више него ра
није окренула иностраном научном свету. Известан број академика, међу њима 
и председник Жујовић, боравио је за време рата у савезничким земљама анга
жујући се у политици, пре свега у тумачењу српских и југословенских интереса 
и тежњи. При крају рата представници Академије учествовали су на конферен
цијама академија савезничких земаља, одржаваним од 1918. године. Из тих кон
ференција развила се касније Међународна унија академија (Union Académique 
Internationale), у којој су обе наше академије биле заступљене. Оне су се већ тада 
укључиле у поједине међународне научне пројекте (Corpus Inscriptionum, CIL, 
CIG; Corpus Vasorum, Tabula Imperii Romani, Rečnik srednjovekovne latinštine итд.), 
од којих су неки тек у наше дане завршени, а на некима се још ради. Академије 
су двадесетих година помогле да се путем националног комитета многа научна 
и стручна удружења повежу међусобно, као и са одговарајућим међународним 
организацијама.

Постепено је ширена и развијана размена публикација са иностраним на
учним институцијама. Тиме су смањивани трошкови набавке и био је обе
збеђен континуитет у информисању о научној делатности у свету. О својој пе
десетогодишњици (1936) Академија је имала редовну размену са четрдесет 
три академије, 184 универзитета и 309 научних установа. У разгранавању раз
мене публикација извесну улогу имала је повећана употреба светских језика у 
Академијиним издањима. Иако се још у последњим годинама Српског ученог 
друштва Јован Жујовић залагао за штампање радова на страним језицима, први 
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Пословник Академије, у духу тадашњих схватања, прописивао је: „Све што 
Академија на свет издаје штампа се на српском језику.“ Почев од 1922. године 
у Гласу I разреда додавани су расправама изводи на једном од страних језика, 
а 1931. донет је правилник о посебној публикацији. Тада је покренут Bulletin de 
l’Académie des sciences naturelles et mathématiques (од 1933), који је добио проду
жетке за филозофске и друштвене науке. Много касније, приликом обележа
вања педесетогодишњице научног рада Александра Белића, заслуга за покре
тање ових публикација приписана је њему.

Тихо, готово неприметно, како се касније присећао председник Александар 
Белић, Академија је обележила своју педесетогодишњицу. Учинила је то при
годном свечаношћу, објављивањем пописа својих издања, прегледом задужбина 
и фондова својих дародаваца и онога што је њиховим средствима урађено, као 
и освртом на своју прошлост, објављеним нешто касније. Погледом на историју 
обухватила је и развој учених друштава почев од 1841. године. Показало се да је 
Академија током пола столећа окупљала и помагала најбоље научне снаге које је 
земља имала и да је у својим издањима објавила скоро све оно што је у том пери
оду представљало допринос науци. Уколико нешто није учинила, а могло је да се 
учини, то је приписивано недостатку средстава. „Не може се замислити“, писао 
је тада Белић, „да се све тако велике потребе науке једне земље могу задовољити 
буџетом који годишње једва прелази један милион динара.“ Наравно, већ у то 
време знало се да се напредак и развој науке не могу постићи само деловањем 
Академије.

У јавности је иначе Академија тада сматрана богатом установом, па јој је чак 
и држава због тога смањивала годишњу помоћ. Било је то захваљујући задужби
нама и фондовима које су различити дародавци поклонили или под различитим 
условима завештали Академији. Неки од тих фондова састојали су се од вели
ких сума новца – као, на пример, фонд Димитрија Стаменковића, који је 1910. 
бројао 400.000 тадашњих златних динара, или фонд Каменка и Павла Јовано
вића од 200.000 златних динара – а неки су подразумевали значајне некретнине, 
као што је био хотел Балкан, задужбина Самуила и Голуба Јанића. Од четрнаест 
фондова и задужбина у 1910. до 1936. године број је нарастао на двадесет чети
ри, уз значајно укупно повећање средстава. У том се расту може видети пове
рење у Академију и поштовање њене мисије, подршка остваривању научног и 
уметничког програма. Задужбине су Академији омогућавале материјалну неза
висност, мада су, како је то историјски развој показао, представљале крхке сту
бове њеног материјалног благостања. Услед економских промена у нередовним 
приликама, праћених монетарним реформама, фондови су губили знатан део 
своје вредности, а некретнине су страдале у рату или су се губиле национализа
цијом. И у најбољим данима имовина од задужбина могла се користити у огра
ниченој мери, на пример само камате или приходи, често под одређеним усло
вима утврђеним од дародаваца, а не увек у пуном складу с научним програмом 
Академије. Половина прихода од задужбина у годинама уочи Другог светског 
рата била је намењена сврхама ван оквира редовне делатности. Задужбине су 
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Академији доносиле све оне бриге које су имали власници знатне имовине: тре
бало их је парницама бранити, умешно и ефикасно њима руковати, рационално 
распоређивати приходе и испуњавати жеље и завештања дародаваца. Отуда не 
може изненађивати чињеница да је у минијатурном административном апарату 
Академије Управа имања имала најважније место и да су на скуповима целокуп
не Академије и Председништва имовинска питања тако често долазила на днев
ни ред.

 ^ Страдање и преображај

Главни годишњи скуп одржан 7. марта 1941. био је, стицајем трагичних околно
сти, последњи јавни догађај одржан у нормалним условима. Крајем месеца опас
ност је била тако блиска да је закључено како у случају рата управу Академије 
треба да преузму они академици који се буду затекли у Београду и да ће они из
међу себе изабрати одбор који ће се старати о Академији. Највеће драгоцености 
из архива и библиотеке (повеље, рукописи, инкунабуле), као и научни рукописи 
примљени за штампу, стављене су у две велике металне касе, што се показало 
као спасоносно јер је приликом бомбардовања 6. априла био погођен улични 
део зграде у Бранковој 15. Погинуо је послужитељ, који је ту становао, страдале 
су секретарове просторије, где су пропали снимци повеља, исписи из париских 
архива, а уништен је у другим разореним просторијама и део издања добијених 
разменом.

Прве мере биле су посвећене поправци и пресељењу у суседну зграду, која је 
припадала задужбини Симе Игуманова. Велике штете претрпео је и Дом Акаде
мијин у Кнез Михаиловој улици, где су неке делове запоселе окупаторске трупе 
и сместиле ту један од официрских клубова. Из архиве су заплењене и однете 
повеље које су биле донете из Беча 1920, а нису биле враћене Дубровачком архи
ву. Захваљујући приходима од Дома и фондовима, који су, иако су у рату делом 
изгубили вредност или постали неупотребљиви, ипак доносили приходе, Ака
демија у решавању својих материјалних тешкоћа није зависила од власти.

Академијин положај је био двосмислен. Окупаторска Фелдкомандантура, 
заповедништво за Србију, није дозволила јавни рад, а Министарство просве
те Комесаријата, односно Недићеве владе, тражило је од Академије да отпочне 
са издавањем Речника. Настојећи да себе представи као легалан орган власти, а 
опште стање као нормално, давало је знатна средства за рад на Речнику. Ради
ло се на огледној свесци, али она никада није довршена. Иначе су довршавани 
рукописи који су се у време избијања рата затекли у штампарији, а давани су у 
штампу и понеки усвојени и одобрени пре рата.

Посебан одбор за ванредне прилике није био формиран, већ је наставио да 
ради Одбор изабран пре рата. Председник Александар Белић био је у новем
бру 1941. затворен, а када је касније пуштен, није могао учествовати у раду. У 
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самој Академији водило се да је због болести онемогућен да врши дужност. 
Све до јесени 1944. године скуповима целокупне Академије председавао је се
кретар Јован Радонић. Одржавани су годишњи скупови с разматрањем извеш
таја, одржане су комеморације Михаилу Петровићу и Николи Тесли, разматра
ни су и оцењивани рукописи. Један број академика није хтео да прима радове 
на оцењивање у току окупације. Усвајање радова чланова Академије, мада без 
конкретних изгледа да ће бити штампани, пружало је могућност да им се плате 
хонорари, који су много значили за одржавање егзистенције у тешким ратним 
приликама. Доношене су и одлуке о највећим износима до којих су се овакви 
хонорари смели исплаћивати. Како је време протицало, академици су све више 
били заокупљени питањима очувања Академијине имовине. Спроведена је ре
форма Архива и Библиотеке и донети су правилници о њиховом раду јер се ра
чунало с могућношћу да у њима раде и научни радници који нису у Академији. 
У августу 1944. године драгоцености, рукописи и листићи Лексикографског од
сека предати су на чување у трезоре Народне банке.

Уочи борби за ослобођење Београда малобројни службеници напустили су 
Академију. Током борби за ослобођење немачки војници су неко време пружали 
отпор из Академијине зграде, али је она остала без знатнијих оштећења.

Непосредно по ослобођењу представници Академије ступили су у везу с 
Повереништвом за просвету АВНОЈа – на чијем је челу тада био словеначки 
књижевник Едуард Коцбек – настојећи да утврде путеве и начине обнављања 
Академијиног јавног рада. Убрзо затим, после разграничења у надлежностима 
и конституисања органа Антифашистичког већа народног ослобођења Србије, 
старање о Академији прешло је на његово Повереништво за просвету. Најпрече 
потребе тицале су се тада Академијиног дома, за чије је уређење и одржавање 
она била одговорна, а приходе од њега у тим данима није имала.

Два месеца по ослобођењу почели су се одржавати скупови целокупне Ака
демије, којима је присуствовало по дванаесттринаест чланова. Као и током 
рата, целокупна Академија обављала је послове о којима би се у нормално време 
и при пунијем саставу старало само Председништво (Одбор). Прекид у избори
ма, уз вишегодишње губитке и поодмакле године дела чланова, свео је Акаде
мију готово на половину законом дозвољеног састава. После ослобођења у рад 
су се у већем броју укључили дописни чланови из Београда, мада су још биле на 
снази одредбе по којима они нису имали право гласа.

У првом периоду два су питања заокупљала пажњу Академије и Повере
ништва за просвету, које је дошло на место некадашњих министарстава просве
те Србије и Југославије. Једно се односило на председника, а друго на испити
вање рада и држања Академије за време окупације. У Академији је било чланова 
који су заступали мишљење да је Белићу мандат истекао још 1943. године и да 
Академија треба да бира председника. Секретар Јован Радонић обавестио је 
повереника за просвету Митру Митровић о начину Белићевог кандидовања и 
постављања 28. маја 1940. године од Краљевског намесништва. Уједно јој је до
ставио списак свих правих чланова, напомињући да су Слободан Јовановић и 
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Изградња Академије заустављена је током Првог светског рата 



Записник са III седнице Председништва 
СКА од 13. маја 1941. године на којој је 
расправљано о стању зграде Академије 
у Бранковој бр. 15, која је страдала 
током немачког бомбардовања Београда 
(Архив САНУ)

Зграда у Бранквој бр. 15 у којој 
је била смештена Академија пре 
бомбардовања



65

Богдан Гавриловић већ били председници. Сам Белић је заступао мишљење да 
сви треба да ставе своје положаје „на расположење“ и да Академија треба сама 
да испита свој рад под окупацијом, а Радонић се томе супротстављао. Већину је 
добио предлог Ивана Ђаје да се Белићу не рачуна у трајање председничког ман
дата оно време током којег је био онемогућен да обавља председничку функцију. 
Такво решење је одговарало и Повереништву за просвету, те је оно задржало 
Белића као председника, а истовремено је, „ценећи важност“ Академије, напра
вило изузетак и самој Академији, а не неком другом телу, што је била нормална 
пракса, препустило да оцени рад и држање под окупацијом. Акт којим је то било 
саопштено Академији носио је потпис помоћника повереника Павла Савића.

Академија је упозната с тим на скупу 3. фебруара 1945. године и изабрала 
је Одбор (Александар Белић, Живојин Ђорђевић, Милутин Миланковић, Иван 
Ђаја и Владимир Петковић) са задатком да испита рад под окупацијом и квис
линшким режимом и да о томе поднесе извештај Министарству. Изгледа да је тај 
одбор саставио два извештаја, која нису нађена међу хартијама из тога времена. 
У записнику о усвајању остало је забележено да у другом извештају треба из
весна места допунити, а крај и закључак нешто ублажити. Знатнија персонална 
промена спроведена је у априлу, када је секретар Радонић поднео оставку, „мо
тивишући своју оставку тим што није рад да својим даљим остајањем на дужно
сти главног секретара нанесе евентуалне незгоде и неприлике Академији“. При
ликом давања разрешнице стављене су биле неке примедбе у вези са исплатама 
и променама у записнику, али већ у јануару 1946. године Радонићу је изражена 
јавна захвалност за оно што је радио за Академију у њеним најтежим данима.

Враћање Академијиног рада у колотечину није ишло нимало лако. Није било 
једноставно успоставити односе поверења између нове, револуционарне „на
родне власти“ и институције која је била угледан део старог, „ненародног режи
ма“ и у којој је одлучујућу реч водио стари састав. Иако се нова власт учвршћи
вала и све успешније извршавала задатке радећи на обнови земље, ипак је стање 
било провизорно све до доношења Устава и проглашења Републике. Уочи прве 
годишњице ослобођења Београда „по наређењу реонске милиције“ скинут је са 
зграде у Бранковој бр. 15 натпис Српска краљевска академија и замењен натпи
сом Срска академија наука, који се у документима већ дуго употребљавао и 
који је озваничен законом из 1947. године.

Иако се чланство проредило јер избора није било од 1939, ипак се избори
ма није приступило ни крајем 1944, ни у току 1945, мада је у један мах, у децем
бру 1944, био утврђен и дан избора. У јесен 1945. године сматрало се да има 
средстава за штампање 150–200 табака. Тада су и предате у штампу публикације 
које су се појавиле у току 1946. године. Иначе је материјално стање Академије 
било веома тешко. Као власник некретнина она је имала обавезу да их одржава, 
а није имала од њих приходе. Хартије од вредности престале су то да буду. Вред
ност фондова чуваних у Хипотекарној банци смањена је приликом замене нов
ца у просеку десет пута. Уопште узев, од задужбина се у измењеним условима 
није могло рачунати на иоле значајне приходе. Комисија састављена од тројице 
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академика (Б. Гавриловић, М. Миланковић, А. Билимович) констатовала је 1945: 
„… према томе је очигледно да од својих прихода Академија није у стању ништа 
да дâ у штампу, за награде и друге уобичајене издатке.“ Даљи рад, закључила је, 
може се заснивати једино на државној субвенцији. Очигледно је да је и с мате
ријалне тачке гледишта Академија улазила у нов период свога развитка.

Најзначајније деловање у току 1945. године представљале су дискусије о ор
ганизацији научног рада, називане саветовањима јер су, поред редовних члано
ва и дописника, у њима учествовали и истакнути научници који су били изван 
Академије. Основна нит која се у свим разговорима провлачила била је у ис
питивању могућности да наука олакша обнову и напредак земље. Био је то део 
опште политике окупљања и мобилизације свих делова друштва око пробле
ма обнове и изградње, како се тада говорило. У први мах су истицана питања 
практичног и научног значаја око којих би се Академија могла ангажовати: уна
пређивање пољопривреде и сточарства применом селекције и научних метода, 
искоришћавање водене енергије и томе слично. Било је замишљено да се интен
зивнији и систематичнији рад на оваквим и сличним проблемима оствари де
ловањем института чије је оснивање планирано. Како се у саветовањима о на
учном раду ишло редом по стручним академијама, тако се ширио круг научних 
области које су захтевале систематски рад и за које је било потребно оснивање 
института. Предвиђала се могућност да Лексикографски одсек постане инсти
тут како би могао ефикасније радити на Речнику, истицана је потреба за осни
вањем института за археологију, за историјску грађу итд. Када се показало да 
оснивање института представља насушну потребу и да има материјалну по
дршку, круг се још више проширио, па је било предвиђено оснивање института 
готово за сваку област у којој је било предузимљивих академика, способних да 
воде научна истраживања. Организација научног рада у Совјетском Савезу и 
улога Академије наука СССР били су тада људима пред очима, што се неко вре
ме наглашавало, а касније оспоравало.

Пре но што се пришло првим изборима нових чланова, што је био предуслов 
за сваки даљи успешан рад, одржан је на самом почетку 1946. године први јав
ни свечани скуп, на којем су Иво Андрић и Вељко Петровић, изабрани за ака
демике још 1939. односно 1936, прочитали своје приступне беседе како би били 
проглашени за академике и добили диплому по одредбама закона из 1886, који 
је још био на снази. Председник Белић је нагласио свечаност тренутка у којем се 
после пет година тихог унутрашњег рада, у ствари борбе за одржање, Академија 
враћа у културни и научни живот Београда и целе земље. Срећна је била окол
ност да се представила личностима изузетног формата, које су читале изванред
не текстове.

Први послератни избори одржани су 2. марта 1946. године. Академија се 
тада стварно увећала за десет чланова, мада је било изабрано тринаест канди
дата. Тројица су већ била међу дописнима и тада су изабрана за редовне члано
ве (Никола Салтиков, Синиша Станковић, Петар Колендић), тројица су непо
средно изабрана за редовне чланове (Драгутин Анастасијевић, Тома Росандић, 



Записник са II скупа Председништва Српске краљевске академије од 13. априла 1942. (Архив САНУ)



Записник са VI седнице  
Председништва СКА од 19. октобра 1945. 
године на којој је саопштено да је  
„по наређењу реонске милиције са зграде у 
Бранковој бр. 15. скинут натпис  
Српска краљевска академија и замењен 
натписом Српска академија наука”  
(Архив САНУ)
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Петар Коњовић) и седморица за дописне чланове (Радивоје Кашанин, Петар Јо
вановић, Павле Савић, Стефан Ђелинео, Душан Недељковић, Глиша Елезовић и 
Георгије Острогорски). Академија се била толико смањила да су неке од струч
них академија морале да се здружују како би имале потребан број чланова за 
рад скупа. На тим изборима било је присутно шеснаест редовних чланова, а за 
избор је било потребно једанаест гласова, дакле мање него што је у наше дане 
потребно за кандидовање у одељењу.

Избори, који увек у животу сваке академије представљају тренутке иску
шења, довели су већ наредне године до великих потреса и до прекида већ уве
лико поодмаклог укључивања Академије у нову организацију научног рада. С 
Министарством је било утврђено да има десет места за редовне и чак четрдесет 
шест места за дописне чланове, тако да нису постављена никаква ограничења 
за број кандидата. Састављене су листе кандидата из земље и иностранства, 
односно чланова академија изван Србије. Овој категорији је том приликом из 
политичких разлога придаван посебан значај. Требало је да се из сваке словен
ске академије изабере по један члан „како би се и на тај начин потврдиле прија
тељске везе и осећања која наш народ гаји према тим земљама“. Избори чланова 
из Београда „разбили“ су се из разлога који нису сасвим јасни.

У каснијим дискусијама једни су износили да су неки кандидати, сазнавши 
за кандидовање, замолили да буду изостављени, што је нагнало Председништво 
да повуче целу листу, док су други помињали да је с „меродавног места“ речено 
како је за неке кандидате прерано и како тек треба да се докажу. У сваком слу
чају, остали су само кандидати из других академија из земље и иностранства. 
Листа је била подужа и с ње су изабрани Лавослав Ружичка, Франце Кидрич, 
Николај Цицин, Борис Греков, Лав Зенкевич, Зденек Неједли и Станислав Куљ
чински, а нису били изабрани тог истог дана (9. априла 1947) Владимир Назор 
и председник Бугарске академије Тодор Павлов. На тајном гласању они нису до
били потребан број гласова.

Председник Белић је био потресен због тако неповољних резултата „и још 
неповољнијих тумачења на која су они могли наићи код народних власти“. Осе
тио је потребу да покаже и докаже да се с тим тумачењима не слаже. Помишљао 
је да дâ оставку на положај председника, али му се то није чинило довољним, па 
је одлучио да поднесе оставку на чланство. Позвао је известан број другова да 
се с њима посаветује (било је то 22. априла, осетно после догађаја) и они су на 
састанку не само то одобрили него су одлучили да и они тако поступе, то јест 
да поднесу оставке на чланство. Белић је морао имати јаке разлоге када је рекао 
да се за четрдесет две године, колико је био у Академији, не сећа да се она икад 
налазила у тежем положају. Са још једанаест другова написао је представку Ака
демији. У њој се укратко подсећало на предусретљивост народне власти према 
Академији, на подизање научних института, затим на Академијина настојања 
„да њен став увек одговори и општој намени и посебним задацима овако висо
ке, научне, националне установе“. Она је у томе наилазила на сметње, делом због 
несавремених законских прописа „и још више због штетних традиција које су се 
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наметале готово са законском снагом“. Верујући у животну 
снагу Академије, потписници су се надали да ће она и у себи 
наћи довољно моћи и средстава да савлада све тешкоће које 
сметају њеном успешном развитку. Кључни део се односи 
на изборе: „Међутим, последњи догађаји то су демантовали. 
Они су показали да међу члановима Академијиним нема 
слагања у схватању научних критерија и задатака њених; да 
се разилазе и у оцени односа међу самим југословенским 
академијама и донекле и самога става који се Академија 
трудила и досада да одржи како према својим савременим 
великим научним задацима тако и према тешко извојева
ним тековинама народне борбе за ослобођење и уједињење 
у Ф. Н. Р. Југославију.“ Пошто се с тим нису могли сложи
ти, потписници су ставили „своје положаје чланова Српске 
академије наука на расположење Управи Српске академије 
наука“. Потписани су Александар Белић, Вељко Петровић, 
Тома Росандић, Петар Колендић, Павле Савић, Стефан Ђе
линео, Петар Јовановић, Душан Недељковић, Војислав Ра
довановић, Иво Андрић, Синиша Станковић.

Представка је дошла на дневни ред скупа целокупне 
Академије 25. априла, када је прочитана, а Белић је потом 
пружио још нека објашњења и онда с потписницима напу

стио седницу. Остали чланови Академије, тада присутних шеснаест редовних 
чланова, нису заузели супротно становиште, а нису чак ни на једнак начин ре
аговали. Неки су били спремни да се придруже, други су позивали да се остав
ке повуку, а трећи су хтели даље да раде. По одласку Белића и потписника скуп 
се претворио у конференцију, па поново у скуп под председништвом секрета
ра Војислава Мишковића. Оставка није уважена, изражена је жеља да Белић 
и други повуку своју представку, а услови за то створени су кратком резолу
цијом у којој су чланови једногласно изјавили да не могу „примити мотивацију 
оставке јер ниједан члан ниједног тренутка није руковођен био жељом да ма у 
којој прилици, па ни на последњем годишњем скупу од 9. априла ове године, 
при гласању о избору нових чланова Академије – које је обављено у свему сход
но законским прописима Академијиним – даде онај смисао свом ставу који су 
му потписници представке дали и њиме мотивисали оставку на чланство“. Пот
писани су: Урош Предић, Паја Јовановић, Ђорђе Јовановић, Богдан Гавриловић, 
Живојин Ђорђевић, Јован Радонић, Владимир Петковић, Никола Салтиков, 
Драгутин Анастасијевић, Милутин Миланковић, Антон Билимович, Филарет 
Гранић, Петар Коњовић, Тома Живановић, Иван Ђаја и Војислав Мишковић. 
Њихова изјава, међутим, била је друкчије схваћена. Неколико година касније, 
пишући кратак преглед историје Академије, председник Белић се осврнуо и на 
ову епизоду: „Академија је била вољна да ради и без њих, али је Министарство 

Георгије Острогорски, 
редовни члан САНУ од 
18. марта 1948. године



71

просвете ставило цео састав Академије на расположење и одредило је одбор 
(…) за вођење Академијиних послова.“

То је, заиста, био крај овог инцидента. Академија је била на неко време су
спендована и сматрало се да су сви чланови службено у оставци. Тако је после 
Друштва српске словесности и Српског ученог друштва и Академија дочекала 
своју суспензију, сасвим краткотрајну. Посматрајући тај догађај из веће даљине 
и познајући претходни и каснији развој Академијин, човек се мора запањити 
због несразмере између малог повода и огромних последица. Тешко је чак веро
вати да је недовољно поверење испољено према Назору и Павлову у увек неиз
весном тајном гласању (у марту 1948. обојица су била изабрана) чинило ствар
ни разлог суспензије. Било је то време кад је народна власт наступала оштро и 
одлучно, тражећи јавно или прећутно да све установе и организације обављају 
функцију „трансмисије“ којом руководеће снаге друштва преносе на масе своја 
револуционарна решења. Сигурно је да тадашњи чланови Академије нису же
лели никакво одмеравање снага с режимом. За већину је то била морална дра
ма. Некадашњи председник Богдан Гавриловић, математичар, на скупу је изја
вио да је дошао решен да гласа за све, али када је чуо реферате, нашао је да за 
једног ипак не може гласати. Већина није делила осветничку мрзовољу Јована 
Радонића или Томе Живановића, већ је и пре и после предано радила на оства
ривању Академијиних задатака. У позадини најтежег инцидента у стогодишњој 
историји Академије лежало је доношење новог закона. Он је био наговештаван, 
био је заиста неопходан, а лакше га је било донети без Академијиних мишљења 
и сугестија, поготово када је владало уверење да њу спутавају „штетне тради
ције, које су јој се наметале готово са законском снагом“.

У Одбор за вођење Академијиних послова именовани су Александар Бе
лић, Вељко Петровић, Милутин Миланковић (једини из групе која није поднела 
оставку), Петар Колендић, Петар Јовановић и Павле Савић. Одбор је радио од 
3. маја до 15. јула 1947. године и одржао је укупно тринаест седница. Решавао је 
текућа питања о рукописима, институтима који су добијали директоре, по пра
вилу чланове Академије, о трошковима итд. Одбор је у два маха разматрао на
црт закона и једине примедбе, судећи по записнику, односиле су се на назив – 
тражен је назив Срска академија наука и уменоси, али то није прихваћено, 
вероватно због назива совјетске академије, која је служила као образац и у којој 
уметност није била заступљена.

Закон је донет 30. јуна 1947. године и Одбор је на својој дванаестој седници 
закључио да више не стоје разлози због којих је донет акт од 3. маја. У закључку 
се налази и једна алузија на односе међу словенским академијама, услед којих 
оно што се десило више не изгледа тако страшно. Предлагало се Влади Србије 
„да Академија преузме све послове у оном саставу какав је имала на дан 25. 
априла 1947. године“. Такво решење донели су председник Владе Благоје Неш
ковић и председник Комитета за научне установе, Универзитет и високе школе 
Милка Минић и на основу тога Одбор је престао да обавља функције 17. јула 
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1947, док је даље руковођење преузело Председништво, такође у саставу у којем 
је било 25. априла.

Академија је остала иста у саставу, суспензија није искоришћена да се било 
који од чланова изостави, али Академија више није била иста у статусу: по зако
ну је добила сва права државне установе и финансирана је из буџета Републике 
Србије.

 ^ Научна радионица

Закон о Српској академији наука, донет у јуну 1947, несумњиво означава пре
лом у њеном развоју, али он не значи прекид с прошлошћу, као што се некад у 
жару дискусија тврдило. Пажљивије поређење чак открива да је он добро по
годио равнотежу између новина, које су наметнули измењени услови живота, 
и традиција, које чине суштину Академије. Највећу новину представљали су 
проширење научног делокруга увођењем техничких и медицинских наука и на
пуштање стручних академија (редова, класа), наместо којих су дошла одељења. 
У новој организацији науке и уметности унеколико су биле другачије груписане 
него дотад: 1. Одељење природноматематичких наука; 2. Одељење техничких 
наука; 3. Одељење медицинских наука; 4. Одељење литературе и језика, које је 
1968. променило назив у Одељење језика и књижевности; 5. Одељење друштве
них наука; 6. Одељење ликовне и музичке уметности. Тек много касније (1971) 
одлуком Скупштине Академије издвојено је посебно Одељење историјских 
наука.

Организација руковођења остала је у суштини иста и почивала је на колегију 
састављеном од руководилаца целокупне Академије, секретара свих одељења 
и до пет представника редовних чланова Академије, што је касније прошире
но тако да свако одељење делегира једног члана. Уведена је дужност потпред
седника (касније је додат још један потпредседник), стални секретар је постао 
секретар, да би касније добио назив генералног секретара. Часнике, као и но
воизабране чланове, потврђивао је, по овом закону, Президијум Скупштине Ре
публике Србије.

Законодавац и његови саветници инсистирали су на стварању могућности 
за проширење Академијине делатности. Међу задацима је наведено не само 
одржавање научних веза са академијама и научним друштвима у земљи и ино
странству већ и организовање конгреса, што се раније није чинило. Предвиђе
ни су истраживачки институти, лабораторије, кабинети и библиотеке. Услед тог 
настојања и одредба о чланству формулисана је тако да је деловала револуцио
нарно: „Академију чине редовни чланови (академици), почасни и дописни чла
нови и научни сарадници.“ Иако је ту наговештена читава једна нова категорија 
чланова, стварно су само проширена права дописних чланова, којима је дата 
могућност да одлучују о свему, осим о избору академика. Сарадницима се закон 
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није ни бавио. Из узгредних одредаба види се да се мислило на научне радни
ке који су негде између академика/дописника и службеника Академије. Било је 
предвиђено да их на предлог одељења, уз сагласност Председништва, именује и 
разрешује Комитет за научне установе, Универзитет и високе школе.

Новину је представљало и право Академије да додељује научне степене док
тора и кандидата (никад није био уведен). Иако ово није имало ослонца у било 
каквој традицији Академије, било је здушно прихваћено и касније, 1954, гор
ко ожаљено. То се може објаснити околношћу да неки чланови Академије нису 
били „прихваћени“ на обновљеном Универзитету.

Распоред по новим одељењима спроведен је тек 1948, пошто су у марту одр
жани избори за нове чланове, којима су скромне снаге Академије унеколи
ко увећане. За потпредседника је изабран Милутин Миланковић, који је на тој 
дужности био до смрти (1958).

Сматрало се и тврдило у то време да нови закон „зајемчава Академији брз и 
полетан развој у будућности“. Мислило се при томе на научне институте, који су 
заиста настајали великом брзином. До почетка 1948. године деловали су Мате
матички институт, Географски институт, Геолошки институт, Институт за еко
логију и биогеографију, Институт за физиологију развића, генетику и селекцију, 
Институт за проучавање књижевности, Археолошки институт, Историјски ин
ститут, Машински институт, Етнографски институт, Институт за изучавање 
села, Институт за паразитологију, Институт за изучавање исхране народа, Ин
ститут за физиологију рада, Институт за српски језик, Музиколошки институт, 
Хидролошки институт, Електротехнички институт. У току 1948. године почели 
су с радом Институт за патолошку физиологију, Институт за телекомуникације, 
Физички институт, Византолошки институт, Хемијски институт и Лабораторија 
за експерименталну биологију и медицину у Новом Саду. У току наредне две го
дине основан је тек мали број института – Астрономсконумерички институт, 
Институт за источне и западне словенске језике и књижевности (1949), Инсти
тут за угаљ (1951). Институти су се у тим годинама прилично лако спајали и де
лили, а мењали су и називе, па је тешко навести њихов тачан број који је важио 
током дужег периода. Отуда се ни изјаве савременика не слажу. Очекивало се 
да ће по отварању Института за испитивање угљена бити укупно двадесет пет 
института. Међутим, кад је он отворен 1952, одмах је постао самосталан. Томе 
свему треба додати Астрономску опсерваторију и Комисију за научноистражи
вачки рад у области привреде. Академији је 1949. године предат на управљање 
патријаршијски архив у Сремским Карловцима, затечен у веома тешком стању. 
Настојало се на томе да Академијина библиотека постане центар за проучавање 
старих рукописа.

Још изразитије него научни организми увећавао се персонал Академије. На 
почетку 1949. године рачунало се са 118 научних радника, а већ 2. новембра те 
године са 320. У току 1949. у двадесет четири института било је 350 сарадника, да 
би се до краја 1950. тај број скоро удвостручио. Председник Белић је рачунао са 
628 сарадника и стипендиста, томе је додавао академике (72) и администрацију 
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и добијао број од њих 820. Треба се сетити да је целокупан персонал Академије 
у време избијања рата чинило само неколико особа (писар, чувар Библиотеке и 
Архива, књиговођа, благајник, двојица послужитеља). С поменутим персонал
ним потенцијалом и радни учинак је био велики. Навођено је да су током 1949. 
године сарадници Академије провели 10.045 дана на терену, а 1950. већ 11.314,5 
радних дана. Издавачка делатност је са извесним успорењем пратила овај раз
мах. До почетка 1949. године изашло је десет књига (115 штампаних табака), а 
у штампи је било двадесет књига (око 430 штампарских табака). Издања Ака
демијина преструктурирана су тако да периодика и посебна издања прате сва
ко одељење, док су институти имали своје зборнике радова, публикације грађе, 
а преузели су и понеку од традиционалних Академијиних публикација, што је 
касније стварало немале тешкоће.

Све то што се чинило у подизању научних института, окупљању научног ка
дра, стипендирању, а затим и у решавању техничких проблема, захтевало је ве
ома велика средства. У светлу каснијих искустава то делује невероватно, али је 
средстава било. Академија чак у неким годинама није стигла да искористи све 
оно што јој је било одобрено. Била је то област у коју се у тим годинама улага
ло, можда на штету неких других делова друштва. Академијин запањујући раст 
омогућила је и подржавала државна политика јачања јавног сектора и културног 
преображаја. Све боља усклађеност између државне политике и Академијиних 
тадашњих амбиција дошла је симболички до израза на свечаности проглашења 
председника Владе Јосипа Броза Тита за почасног члана Академије, одржаној 2. 
новембра 1948. године. Председник је сам указао на политичку димензију до
гађаја, нагласивши да нарочито цени то што су га академици изабрали у време 
када га сви нападају. Прошло је било тек неколико месеци од раскида са земља
ма Информбироа, кампања против Југославије и њеног вођства се захуктава
ла. Враћање домаћим коренима и традицијама и настојање да се збију све снаге 
ради одбране опажа се тада у свим областима живота.

Разумљиво је да су с новим институтима, новим људима и мноштвом но
вих послова сразмерно увећавани и технички проблеми које је ваљало реши
ти, од смештаја института до набавке инструмената и научне литературе. Ака
демија се храбро носила с тим проблемима. Стваране су посебне радионице и 
кабинети: Радионица за електротехнику и прецизну механику, Биро за набав
ку инструмената и литературе, Фотографска лабораторија, а знатно касније на
бављена је и штампарија. И после рата је неко време постојао план да се зграда 
Академије и мање зграде за неке институте подигну на платоу код цркве Светог 
Марка, а за већину института да се гради у атару Београда, негде код Мокрог 
Луга. Изабрано је, међутим, срећније решење, а то је да се Дом Академијин ре
конструише тако да прихвати управу, Библиотеку, Архив и око десет института.

Пројекат реконструкције и ентеријера Академијиних просторија израдио је 
Григорије Самојлов, асистент Техничке велике школе (у њој су тада били тех
нички факултети Универзитета). С обзиром на затечене околности, он је умно
гоме успео. Потпредседник Миланковић га је хвалио због тога што је „радикал
но, духовито и стручно извршио поверени му задатак“. Иако су, с друге стране, 
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изношене и многе замерке, иако се непогодност појединих просторија осећа
ла свакодневно, ипак је обнова Дома била изванредна замисао јер је омогућила 
Академији да, везавши се за своју имовину од првог дана, концентрише у нају
жем центру и репрезентативном здању своје установе и значајан део научних 
института. Обнова Дома пружила је могућност да Библиотека и Архив постану 
јавне установе, отворене свим научним радницима, и да имају значајну улогу 
у научном животу Београда и Србије. Иако је искоришћавање мезанина згра
де за Библиотеку, Архив и Клуб сматрано изразито успешним решењем, ту се 
најраније уочило уско грло, те је Академија, идући у сусрет својој стогодишњи
ци, имала најпречу потребу да баш за Библиотеку и Архив подигне нове про
сторије. Ентеријер Академијиних просторија, украшен резбареним мотивима 
средњовековне пластике и касније обогаћен новим уметничким делима, и данас 
сведочи о тадашњем заношењу идеалом „националног по форми, а универзал
ног по садржини“.

Реконструкција је изведена сразмерно брзо, иако су се савременици јадали да 
је трајала више од две године. Отварање је приређено 24. фебруара 1952, у време 
када су, по првом закону о Академији, одржавани свечани скупови. Свечаност 
је увеличана присуством председника Тита, почасног члана Академије, председ
ника републичке владе Петра Стамболића, неколицине министара, затим пред
ставника свих академија, Универзитета и Матице српске. Страних гостију није 
било јер су у то време везе са Истоком прекинуте, а са Западом још нису биле 
успостављене. Било је свечане музике, додељивања награда, отворена је излож
ба о дотадашњем раду институтâ, било је подсећања на Академијину прошлост.

Тадашњи председник Александар Белић није пропустио да нагласи величину 
и свечаност тренутка. Мислио је да „почиње нова ера у Академијину животу“. 
И за њега самог то је морао бити радостан час јер му је било дато да у величан
ственом луку служења Академији споји време отварања Дома 1924, када је био 
секретар, с временом усељавања у тај Дом 1952, да у извесном смислу попра
ви оно што је било погрешно урађено тридесет година раније. Белић је на тој 
свечаности изговорио неку врсту свога аманета. Пошто смо ми социјалистичка 
земља, у средишту нашег духовног и културног живота налази се научна исти
на о постанку и развитку човека, о развитку природе и друштва, а не догме или 
веровања о томе. „Зато ни науке не могу бити ни спутаване ни ограничаване 
тим истинама, као ни једном другом истином коју је ма када и ма где дало пра
во научно проучавање засновано на стварним чињеницама.“ Белић је био понет 
Академијиним преображајем и дао је своме задовољству и одушевљењу изра
за много пута у разним приликама. Понекад је поредио предратну Академију 
с великим полетом послератних година. Све је у старој Академији било мало и 
скромно, а нарочито је слаба била брига власти за главну научну установу. Он 
је о педесетогодишњици Академије начео важну тему о скривеним снагама. На
глашавао је неколико година пре рата да Академија мора водити рачуна о новим 
потребама и новим задацима, суочавао је репрезентативну и радну функцију 
Академије и препоручивао да се не брине само о оном што ће се штампати и по
словима који ће се организовати „него и о томе, како ће се потстаћи да се често 
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учмале иницијативе прену из тог стања, да се малаксале снаге окрепе и створи 
што удобнија атмосфера и са материјалне и са моралне стране“. Тој мисли остао 
је привржен и у послератним годинама. Видео је могућност да се она реализује и 
то му је, по свој прилици, давало снаге да издржи многе тешке тренутке.

Свечаност усељења у Дом Академијин означила је, чини се, највишу тачку 
одушевљавања „преображајем“ о којем су сви говорили. Сигурно су понеки од 
водећих људи увиђали да тај велики успон ствара и неке проблеме, да има своје 
наличје, али тешко да је ико тада могао да наслути за колико ће се мало времена 
осути велелепна научна грађевина којој је Академија била скелет.

Стицај више узрока, од којих су неки деловали независно један од другога, а 
неки повезано, учинио је да до промена дође врло брзо. Сам Белић је упозора
вао на опасност једностране оријентације појединих института, на покушаје да 
се сведу на колективе експерата који ће помагати државним и привредним ор
ганима у пословима, нарочито у изради петогодишњег плана. Било је, међутим, 
много већих опасности, које савременици можда нису увиђали. Пре свега је ту 
постојала опасност од нарушавања континуитета Академијиног развоја. Да ли 
је после свега што је стекла Академија остала иста установа, није ли услед про
мене размера дошло до поремећаја унутрашњих сразмера? Да ли су Белић и ње
гови сарадници случајно и само метафорично говорили о томе да је Академија у 
суштини постала нова установа?

Сасвим је извесно да је преображајем, толико важним за њу саму, а још више 
за науку у Србији, Академија управљала на особен, нимало традиционалан на
чин. Иако је у начелу важило да одељења дају научни правац и да су институ
ти научне радионице, одељења нису стварно руководила институтима, нити су 
им одређивала програм рада. Руководили су они академици појединци који су 
били директори или чланови управних одбора, а у самој Академији институти
ма је управљала Институтска комисија Председништва, с великим овлашћењи
ма у материјалним и персоналним питањима. Чинили су је Александар Белић, 
Милутин Миланковић, Синиша Станковић, Павле Савић и Петар Јовановић. 
Приметна је била и извесна тензија унутар Академије: требало је да решење с 
комисијом буде привремено, то јест да она делује док институти не дођу под 
одељења, али то никада није остварено.

Уосталом, одељења формирана 1948. године нису лако налазила свој правац 
рада. Најстарији чланови, они који су познавали рад стручних академија, најја
че су на то утицали, док су у раду института главну реч имали млађи чланови, 
изабрани тек после рата. У начелу су одељења одобравала издања, али велики 
број институтских зборника радова, с мноштвом прилога из различитих обла
сти, уобличавали су уређивачки одбори, у којима је било и академика.

Било је и нечег нереалног у наглом расту научног персонала под окриљем 
Академије. Ма колико се рачунало с „латентним снагама“ и успевало у окупљању 
свих оних који су могли да раде, ипак се научни кадрови не могу створити ни из 
чега и одједном. Убрзо се морало показати да се значајан део научног особља 
тек спремао за научни рад обављајући институтске задатке. Сам Белић је једном 
касније рекао за институте да су „и даље остајали школе, у којима су учесници 
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били на различном научном ступњу, али се ишло напред“. Поред тога, Акаде
мија је тих година имала и стипендисте (42 у 1948, 45 у 1949, 125 у 1950), који 
су били изузетно плодоносна и племенита инвестиција. Међу тадашњим Ака
демијиним стипендистима препознајемо потоње академике, професоре Универ
зитета и водеће људе у читавом низу научних области.

Неизбежан рад на припремању научних кадрова и додељивање докторског 
степена, што је Академија са амбицијом чинила (одбрањено је било у Академији 
тридесет пет дисертација, што је за оно време био велики број), уз педагошку 
димензију знатног дела активности у институтима, померали су знатан део Ака
демијине делатности према пољу које је традиционално припадало Универзите
ту. Мада се много давало и улагало у науку и школство, средства ипак нису била 
неограничена, па се извесно супарништво између Академије и Универзитета 
није дало избећи. Наравно, тамо где су професори били чланови Академије, од
носно где су академици радили на Универзитету, то се није много осећало, али 
тамо где су утицајни били неуспешни кандидати или они који нису имали из
гледа да уђу у Академију, тамо се ривалство јављало у наглашеном облику.

Како је и Београдски универзитет био у преображају, подељен 1948–1954. 
године на Техничку велику школу, Медицинску велику школу и Универзитет у 
ужем смислу речи, са седам факултета, његови делови тражили су ширење своје 
институционалне и техничке базе, а Академију су извесни кругови сматрали 
препреком у развоју Универзитета. Таквих мишљења било је и међу академи
цима, нарочито међу оним који су се нашли у процепу, присиљени да бирају 
између тога да ли ће подржавати „свој“ универзитетски или Академијин инсти
тут. Веома заслужни и утицајни Иван Ђаја није се устручавао да говори против 
егоистичког става Академије. Дописни члан Лавослав Ружичка критиковао је 
у једном писму, објављеном у Универзиеском ласнику, институтску оријен
тацију Академије као препреку напретку Универзитета и посредну опасност за 
њу саму. Ружичка је мислио да стање совјетске науке, на коју се угледала наша 
организација научног живота, показује непогодност и неплодност тог модела. 
Чланак је изазвао реакције Синише Станковића, као и Александра Белића, коме 
није било тешко да одвоји питање о стању совјетске науке, зависном од несло
боде и догматизма, од питања о институтима као облику организације научног 
рада. Оспоравао је да се код нас радило по совјетском обрасцу, заборављајући уз 
то и неке своје раније изјаве. Питање о томе да ли институти добро функциони
шу битније је од питања о томе у чијем су склопу организовани.

Али оваквим прагматичким становиштима није се у даљим реорганизација
ма придавао значај, већ је, напротив, јачала политичка димензија целе пробле
матике. Против Академије су нарочито деловала два момента: општа тежња да 
се одбаци оно што је раније копирано од Совјетског Савеза и недостатак по
верења, јер је Академија имала људе старог режима, који су, додуше, били ис
такнути научници и специјалисти, али неподобни да воде јавне послове у 
социјалистичкој држави. Пропустивши да изабере неке тада популарне и подр
жаване књижевнике, Академија је изазвала праву буру протеста и осуда. Чак су 
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синдикалне подружнице у малим местима доносиле резолуције против Акаде
мије и слале их новинама.

Много важније од промена у конкретним околностима биле су опште про
мене, започете или тек скициране, чији је циљ био да се установе и органи
зације осамостаљују, да дођу под што јачи и непосреднији утицај оних који у 
њима раде. Проширивање начела Фабрике радницима и трагање за аналогним 
решењима у свим другим областима пролазили су кроз различите фазе, с доста 
лутања и грешака. Општи закон о универзитетима из 1954. године осигурао је 
и охрабрио развој науке у високошколским установама. Академија је изгубила 
право да даје докторате. Наставно особље и сарадници боље су третирани него 
научни радници у Академијиним институтима. Почело је одливање научника 
ка факултетима. У говорима 1954. и 1955. године Белић је критиковао нека ре
шења и није крио своје резерве према научној компетентности Универзитета. 
Променама су били захваћени и институти у Академијином комплексу. Неки 
су укинути, неки су се потпуно осамосталили, а приближно половина добила 
је статус института са самосталним финансирањем. Проглашена је правна фик
ција да они имају три оснивача: Академију, Универзитет и Извршно веће Ср
бије, који су слали делегате у савете института. У Академији се тада, а и у кас
нијим годинама, сматрало да није зло у томе што институти имају три оснивача, 
већ у томе што ниједан од њих не води стварно рачуна о институтима. Већ тада 
је концентрисање људи и средстава проглашено за начело научне политике, али 
се у наредним годинама мало на томе заиста урадило, а настајале су на разним 
странама нове научне установе.

У тадашњем начелном залагању за концентрацију Белић је видео још једну 
шансу за Академију. Сматрао је да би се уз њу могао везати центар за подизање 
научног кадра, око 300 стипендиста из разних области, који би били изабра
ни, посматрани, вођени и касније слани у иностранство на усавршавање или 
распоређивани по институтима. Да би се зауставила сеоба научних радника из 
институтâ на Универзитет, залагао се 1955. године за увођење слободних кур
сева истакнутих научника, који би, попут професора на Колеж де Франс, све 
време посвећивали истраживањима и предавали само о ономе што раде. То су 
биле последње иницијативе, у суштини одличне, али наизглед усмерене против 
опште струје времена, па су остале без одјека током дугог низа година. У кас
нијим годинама неуморни председник друкчије је препоручивао поља Акаде
мијиног рада. Видео их је у међународним општенаучним пословима, неговању 
научне узајамности, првенствено у кругу словенских академија.
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 ^ Повратак репрезентативности

Све док је живео и руководио Академијом (до 26. фебруара 1960) Белић је остао 
уверен у то да је Академија „у наше дане постала у знатној мери радна устано
ва а само у малој мери репрезентативна“. Ствари су се ипак после 1954. године 
осетно промениле. Додуше, десет института још је остало под Академијом, ра
чунало се с великим бројем научних радника (1958, на пример, 265 сталних и 
123 хонорарна), издања институтâ настављала су и увећавала низ Академији
них публикација, радила је и даље Институтска комисија Председништва, све 
до 1961, када су услед нове реорганизације практично сви институти постали 
самостални. Ипак, с тим институтима, с њиховим научним програмом и зајед
ничком издавачком делатношћу, Академија је из средишта потискивана на пе
риферију научног живота.

У земљи се постепено изграђивао систем организације научног рада и ње
говог финансирања с посебним телима за финансирање и руковођење, која су 
прилагођавана разним реформама, али су трајно остала ограничена на подручје 
република. Нису, међутим, све републике имале академије, па нису биле на исти 
начин заинтересоване, нити су имале једнак став. Тек од друге половине шезде
сетих година превагнула је у склопу општијих кретања тежња да свака републи
ка, а касније и покрајина, добије своју академију. У педесетим годинама се, бар 
неко време, са академијама није много рачунало. Синиша Станковић је у априлу 
1956. године опомињао своје другове да се тога дана у Савезној скупштини по
ставља питање о томе да ли наше академије одговарају потребама друштва. Не
колико година касније у резолуцији о развоју научног рада није се академијама 
давало одговарајуће место, а по мишљењу оних који су били критички настроје
ни, није се с њима озбиљно ни рачунало.

Академија није имала разлога да жали за плановима по којима би постала ма
шинерија за управљање научним радом. На тај начин изгубила би нека суштин
ска обележја, пре свега карактер аутономне корпорације врхунских научника 
и уметника. Није, међутим, бирократскоцентралистички модел руковођења 
пружао једину могућност да се искористе потенцијали не само академика као 
појединаца већ и колективне памети Академије и њених делова. Располажући 
знатним бројем осведочених научника, Академија је могла доприносити конци
пирању стратегије планирања научног рада, могла је, повезујући истраживаче 
различитих дисциплина, подстицати рад у граничним областима и допринети 
уједначавању критерија, могла је више од других научних установа обезбеђива
ти проток научних информација између земље и света итд. Ову последњу функ
цију „трансмисије“ у одржавању научних веза с другим земљама, првенствено 
преко њихових академија, наменили су академијама творци тадашње научне по
литике. Препуштала им се и улога координатора, али, како се из праксе види, 
претежно међу институцијама из разних република, а мање унутар сопстве
не средине. Наравно, с препоруком за организовање симпозија и разних врста 
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научних скупова ишла је функција координирања, али несистематски, повреме
но и у веома ограниченим доменима.

После полета у периоду подизања институтâ и сама Академија запала је у 
неку врсту бесперспективности. Откако су основана, одељења нису имала своје 
научне програме, осим оних индивидуалних, на једној, и институтских, на дру
гој страни, на које нису у знатнијој мери утицала. Отуда се одељењима десило 
оно што се приписивало предратној Академији, то јест она су више личила на 
издавачка предузећа него на истраживачке установе. До почетка шездесетих го
дина објављено је много рукописа који су дуго чекали на штампање. Излазак 
институтâ из Академије и 1954. и 1961. године изазвао је знатне поремећаје. Де
шавало се да се са институтом одвоје од Академије и неке старе едиције, оне које 
су институти преузели, па је касније, седамдесетих година, било потребно скла
пати посебне споразуме да би се, на пример, Срски дијалеколошки зборник 
вратио међу Академијина издања.

Препоруке да се Академија посвети нарочито организовању научних скупо
ва и сарадњи с другим академијама и научним друштвима прихваћене су и по
степено су спровођене у живот. Научни скупови различитог ранга постали су 
с временом омиљен облик Академијиног рада. Постали су чак њена особеност, 
остали су трајно у годишњим плановима рада и утицали су на проширивање из
давачке делатности. Удруживање снага с другим академијама у земљи такође је 
привукло одељења, која су се састајала са истородним одељењима осталих ака
демија. У развијању те сарадње велику улогу имао је Академијски савет, са се
диштем у Београду, основан још 1948. године са задатком да ближе, чвршће по
везује и јача активности југословенских академија (тада само три: Југославенске 
академије знаности и умјетности, Српске академије наука и Словенске акаде
мије знаности ин уметности). Исти је састав био и 1960, када је ово тело, као 
асоцијација југословенских академија, постало Савет академија наука и умет
ности. Дотадашњи председник Синиша Станковић изабран је на још један ман
датни рок од три године, а затим је свака академија преузимала по један трого
дишњи период, док је од 1966. године седиште бивало код оне академије из које 
је био председник Савета.

Срж научног програма о којем се старао Савет представљали су међуна
родни пројекти покренути у оквиру Међународног савеза академија. При Са
вету су били формирани одбори састављени од представника свих академија, 
а њихов је задатак био да обраде своју територију или свој део задатка према 
заједничком плану. Касније се програм рада тих међуакадемијских одбора про
ширио и на друге теме везане за нашу земљу, а проистекле из заједничког ин
тереса свих академија. О развоју ове врсте сарадње речито говоре бројеви. Док 
је 1960. у оквиру Савета деловало четрнаест одбора, 1976. било их је двадесет 
осам, а крајем 1978. године постојао је чак четрдесет један одбор. Разумљиво је 
да су се неки гасили по завршеном послу или због персоналних промена, а дру
ги су оснивани. Савет је имао велику улогу у покретању и остваривању сарадње 
са иностраним академијама. Када се број академија у Савету повећао и када је 
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међународна сарадња постала интензивнија, преко Савета су заснивани и непо
средни односи сарадње између појединих наших и иностраних академија.

Општи процес осамостаљивања, институционалног заокруживања и ја
чања аутономије, који је одвојио институте од Академије, није мимоишао ни 
саму Академију. По другом послератном закону, оном из 1960. године, више 
ни руководиоци ни новоизабрани чланови нису потврђивани од Президијума 
Скупштине. Закон је регулисао оквире структуре и деловања Академије, а њој 
самој било је препуштено да својим статутом пропише појединости. Статут је 
с много пажње припреман и донет је 1961. године. Тада је у самој Академији 
наглашавано да су њени чланови стекли више права, али да имају и више одго
ворности. Приликом израде Статута поједини чланови Председништва проти
вили су се томе да се у њега унесе како Академија треба да утиче и на доношење 
планова научног рада јер се сматрало да је то политичко питање, резервисано за 
органе власти. Самоограничавање је остало као резултат искуства из претход
ног периода, али како је време пролазило, људи су се мењали, а институције су 
показивале све већу аутономију.

Опажа се то и по персоналним променама у руководству, које су постале ак
туелне тек после Миланковићеве и Белићеве смрти (1958, 1960). За потпредсед
ника је 1959. године тајним гласањем изабран ранији ректор Илија Ђуричић, 
иако је било појединачних иницијатива да се кандидује и Коста Тодоровић. Бе
лић је прихватао продужавање мандата, али се подвргавао тајном гласању и до
бијао је убедљиву већину. У априлу 1960, када му је требало изабрати наследни
ка, одржане су две конференције и закључено је „да се овога пута избор обави 
акламацијом а не тајним гласањем како је до сада поступано у оваквим случаје
вима“. Као разлози за то навођени су близина Белићеве смрти, околност да је 
реч о прелазном периоду, да се припрема закон о Академији и томе слично. На 
предлог Иве Андрића изабрани су Илија Ђуричић за председника, Коста Пет
ковић за потпредседника, а Велибор Глигорић за секретара. Потпредседник је 
после годину дана поднео оставку због разилажења са осталим члановима Из
вршног одбора. На основу записника Председништва може се закључити да су 
се супротно определили у питањима везаним за Математички институт. Тада 
је, наиме, било у току одвајање институтâ од Академије како би се они повеза
ли у веће и јаче научне јединице. Девет института се с тим сложило, док је Ма
тематички институт то одбијао првенствено због библиотеке и бојазни да ће га 
утопити у већу организацију, као што се десило с Геолошким институтом. За 
потпредседника је тада изабран Велибор Глигорић, а за секретара Милан Бар
тош. Бурнији су били избори 1965, после Ђуричићеве смрти. Одељење технич
ких наука тада се залагало за промену поступка, за напуштање кандидационе 
комисије и за долажење до кандидата гласањем за једног од редовних чланова. 
То није било прихваћено, већ је кандидациона комисија предложила Глигорића, 
и он је тајним гласањем изабран за председника. 

На челу Академије Глигорић се налазио током два трогодишња периода. 
Следио је при томе смер назначен у последњем Белићевом периоду. Нагласак 
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је био на симпозијима, међуакадемијској сарадњи, на доношењу правилника и 
сређивању многих унутрашњих питања. У то време почела се посвећивати већа 
пажња одборима, за које су одредбе Статута из 1962. године створиле погодно 
тло. Као у почетку Академијиног рада, тако су и тада постојали одбори за поје
дине обимне и трајне послове, као за Корус за народне умоворине (предлагао 
га је још Белић) и Криичка издања срских исаца. Обновљен је Хиландарски 
одбор, а оснивани су и одбори за мање задатке, за неки научни скуп или поје
дину публикацију. Све је зависило од предузимљивости појединаца и опште ат
мосфере у одељењима. Није било никаквих систематских напора да се прошири 
круг научних истраживања. Отуда је у тим годинама било доста незадовољства 
због недовољне динамике и губљења радног карактера Академије.

Ово је, уз општа кретања у друштву и особену Глигорићеву личност, допри
нело томе да се у децембру 1971. године развије најоштрија изборна борба у до
тадашњој историји Академије. На основу Статута Миодраг Томић је са петнаест 
потписника предложио Ђорђа Лазаревића, ранијег секретара Одељења технич
ких наука, који се нарочито залагао за већу активност Академије, за примање 
нових чланова, усавршавање изборног поступка итд. Јован Ђорђевић је са десет 
потписника предложио дотадашњег председника Глигорића. Док је Томић исти
цао храброст и реалан поглед на ствари код првог кандидата, Ђорђевић је нагла
шавао да дотадашњи председник „симболише дух сарадње и тај дух толеранције 
према свакоме“. Оба кандидата су била прихваћена од Скупштине и обојица су 
добила велики број гласова, али баш због тога недовољно за пуноважан избор. 
Гласање је поновљено, али с малом променом (Лазаревић је добио педесет два 
гласа, а било је потребно педесет седам), па се гласало још једном; резултат је, 
међутим, остао непромењен. Тада је заседање прекинуто и утврђен је термин 
наставка заседања за недељу дана.

Како су се чланови Председништва нашли међу потписницима предлога за 
оба кандидата, очигледно је да избори нису припремани и да није било „званич
ног“ кандидата. Међутим, суочени с резултатима трију гласања, чланови Пред
седништва окупили су најугледније и најстарије чланове Академије како би 
заједно потражили излаз. Њихов предлог Скупштини је саопштио Коста Тодо
ровић. Предложио је за председника Павла Савића, за потпредседника Душана 
Каназира, а за секретара Радомира Лукића. Глигорић се одрекао кандидатуре, 
а предложени часници изабрани су тајним гласањем с великом већином (пред
седник је добио осамдесет пет гласова од 101 присутног гласача). Тим изборима 
је окренут нов лист у историји Академије.
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 ^ Нова програмска оријентација

Новоизабрани председник био је дуже време изван јавног живота пошто је не
задовољан напустио Савезну комисију за нуклеарну енергију и пошто се пре 
времена пензионисао на Универзитету. И у Академији је 1961. године дао остав
ку на чланство у Председништву. Када је преузео дужност, у уверењу „да је 
крајњи моменат да се извесне ствари у нашем интелектуалном животу поставе 
паметније, разумније“, могао је, уз научни ауторитет, употребити искуство и по
знавање живота Академије јер је у њој обављао више важних функција између 
1946. и 1961. године. Имао је, осим тога, енергију и углед револуционара, мада се 
није позивао на своје заслуге, нити је показивао нестрпљење, тако често у рево
луционарних природа.

Не кријући незадовољство радом Академије у претходној деценији, није 
предлагао никакве нагле „спасоносне“ мере, нити је уводио организационе ре
форме. Скоро читав један мандатни период Извршни одбор потрошио је на ис
питивање ситуације у Академији и изван ње, на формулисање дугорочног пла
на и процену снага с којима се могло рачунати. Уз помоћ знатног броја чланова, 
припремљени су закључци о новој програмској оријентацији, усвојени на засе
дању Скупштине Академије 1973. године. Посматрани у перспективи дужег раз
воја, ови закључци показују темељно враћање радном карактеру Академије и 
настојање на њеном повратку у центар научног живота. То је у новим условима 
ваљало постићи повећаним утицајем, али и повећаном одговорношћу. Акаде
мија је радом и резултатима морала изборити чеоно место у систему научних 
институција у Републици.

Стрпљивим убеђивањем и на основу угледа који је уливао поверење обе
збеђена је подршка на разним странама и повећана су средства потребна за нов 
стил рада. Прелом у том погледу збио се 1974. и 1975. године, када су неки де
лови годишњих средстава удвостручени и утростручени. Коришћени су сви об
лици рада окушани до тога времена. Као новина деловали су „макропројекти“, 
обимнији истраживачки подухвати непосредно финансирани од Републичке 
заједнице науке, а спровођени у неком од института опремљених истраживач
ком техником. У њима се Академија појављује као координатор у правом смис
лу речи, суделујући у свим фазама рада, од окупљања истраживача до полагања 
рачуна и тумачења резултата. Раније формирани фонд за научноистраживачки 
програм Академије (1965) увећао је средства и преузео бригу о финансирању 
тзв. малог програма, истраживања која су спроводили одбори и поједини чла
нови Академије. У међуакадемској сарадњи настојало се на томе да се, где је то 
могуће, деловање међуакадемијских одбора повеже с научноистраживачким 
програмом Академије. У међународној сарадњи предност је дата заједничком 
раду на истраживању или припремању публикација, док су протоколарни обли
ци одржавања веза доспели у други план. Протоколи о сарадњи потписани су са 
двадесет две иностране академије или одговарајуће научне институције.



86

У периоду нове програмске оријентације учињено је много тога на усаврша
вању издавачке делатности. Измењено је доста од онога што се шаблонски ради
ло. Реформисане су публикације Председништва, при чему је Годишњаку враћен 
стари садржај, а Гласник, уведен у институтском периоду како би обавештавао о 
научном раду у Академији, био је укинут јер је у међувремену, изгубивши пра
ви садржај, почео да понавља текстове из Годишњака. Уведен је Билен Фонда 
за научна исраживања, са обавештењима у утрошку средстава и резултатима 
рада постигнутим током године. Донет је Правилник о издавачкој делатности 
и уведено упутство о припремању рукописа. Унеколико је побољшан технич
ки ниво публикација, који никада није био висок. Није се, међутим, успело с 
враћањем академика као главних аутора у Академијиним публикацијама, како 
је било у ранијим периодима.

Оснивањем Галерије (1968) Академија је добила могућност да се јаче повеже 
с јавношћу и да нагласи уметничку компоненту своје делатности, која је тради
ционално у сенци научних програма. Приређујући изложбе о разним темама и 
приказујући уметничка дела, а од реконструкције 1982. и организујући концерте 
озбиљне музике, Галерија обавља значајну културну мисију у животу Београда.

Фоаје пред улазом у Свечану салу
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У оквиру општег проширења програма рада у жижу Академијиног интересо
вања доспела су и извесна општа питања која се тичу услова живота и стварања, 
она која посредно утичу на научни прогрес и морално ангажују научнике. У 
Академији је покренуто питање повезаности науке и индустрије, уз оштру кри
тику технолошког колонијалног положаја у који је земља запала. Дискутовало се 
о одливу научноистраживачких снага у иностранство и мерама за заустављање 
тог негативног процеса. Кретања у школству, у којем су подстицане крупне ре
форме с несагледаним песледицама, постала су предмет трајне Академијине 
бриге. Поред бројних председникових иступања, било је значајно и деловање 
посебно образованог одбора, у којем су били окупљени и стручњаци изван Ака
демије и који је претресао и критиковао важније документе изнете на јавну дис
кусију. Веома критички став, нарочито према реформама у средњем и високом 
школству, није прекидао дијалог са органима који се баве школством. Академија 
је на дневни ред ставила научно проучавање будућности као један од праваца 
за деловање научне мисли на промену ситуације у којој се човечанство нашло. 
Академија је била међу првима који су упозоравали на све веће опасности од за
гађивања животне средине. Образовано је посебно међуодељењско тело које се 
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систематски бавило проблемима и које је било укључено у доношење значајних 
политичких аката Скупштине и других органа. Академија је претресала осно
ве просторног плана Србије и саопштила је своје критичке примедбе. Касније, 
после 1981, круг општих питања проширен је у више праваца. Битна димензија 
развоја Београда – његово културно средиште – предмет је проучавања и про
грамирања у посебном одбору. Догађаји на Косову наметнули су потребу не 
само за научним проучавањем проблема већ и за тражењем решења.

Ангажовање Академије око општих питања имало је одјека у јавности и до
нело је многа признања, али и критике и супротстављања. То се дешавало наро
чито од времена када су научници из Академије под истраживачке инструменте 
ставили савремену друштвеноекономску кризу земље и њене корене. Иако се 
у начелу подржава укључивање науке и научника у расправљање и тражење ре
шења, ипак се низ тема држи резервисан за искључиво третирање у политичким 
органима који се осећају надлежним за „отварање питања“. Како је тешко утвр
дити објективне критерије за разграничење међу питањима која се смеју и оним 
која се не смеју дискутовати и како се опажа да се схватања о томе током време
на мењају, научници, међу њима и они окупљени у Академији, у томе виде огра
ничавање слободе научног истраживања у неколико важних научних домена.

Друго ограничење којем се научници у Академији опиру односи се на сужа
вање њеног делокруга. У читавом послератном периоду Академија се развија
ла као установа Републике Србије. Њеним законима био је утврђен Академијин 
статус, из њеног буџета била је финансирана Академијина делатност. То у по
четку није ограничавало ни подручје с којег ће се бирати чланови, ни подручје 
у којем ће се обављати истраживања. Док су у земљи постојале само три акаде
мије, оне су бирале чланове поглавито из главног града своје републике, али и 
научнике из других република. У каснијим годинама Савет академија донео је 
политички инспирисан закључак по којем су академије могле из друге републи
ке да бирају само чланове академије те републике. Ишло се за тим да се избег
не супротстављање критерија, али је то посредно ометало не сметан културни 
развој оних народа чији припадници живе у више република. Оснивањем ака
демија у покрајинским центрима и општим тежњама културног, просветног и 
научног затварања у границе република односно покрајина ограничено је поље 
делатности Академије, која се у првом периоду свога рада није заустављала ни 
на аустријским ни на турским границама. Закон из 1886. године предвиђао је да 
Академија „у истраживању етнографском, језикословном и историјском обзи
ре се (…) на првоме месту и нарочито на земљиште Срба и српског суседства“. 
Приликом припремања последњег Закона о Академији било је предвиђено да 
она у радни састав може бирати само научне раднике из подручја ван покраји
на. Под утицајем критике то ограничење је измењено утолико што се такав из
бор очекује „по правилу“. Када је крајем 1979. године основана Војвођанска ака
демија наука и уметности, Српска академија наука и уметности изгубила је део 
чланова. Иако је председник Савић учествовао на свечаности отварања, иако су 
чланови Академије суделовали у раду матичне комисије која је основала нову 
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академију, иако је део чланова који су приступили новооснованој Академији у 
Новом Саду био преведен у категорију чланова „ван радног састава“, међу знат
ним делом чланства САНУ догађај је ипак неповољно одјекнуо. Сматрало се да 
је нарушен интегритет научне установе која је од свог оснивања, од првих избо
ра 1888, укључивала у себе у знатном броју и Србе са оне стране Саве и Дунава. 
У томе што се десило Академији неки су били склони да виде одраз општијих 
процеса који погађају српску културу услед тога што систем институција делује 
асиметрично у прилог интеграције и заокруживања унутар република и по
крајина, а на штету оних који су границама република и покрајина раздвојени.

Извесне напетости и трења између јавности, оличене у гласилима и наступи
ма политичких функционера, и Академије долазе и услед недовољне спремно
сти да се праве разлике између стваралаштва и иступа појединих чланова, који 
имају права и могућности ангажовања као и сви други грађани, и ставова Ака
демије, које формулишу овлашћена тела. Као и у ранијим периодима, избори 
нових чланова понекад дају повода за нападе на Академију.

Успешан рад у духу нове програмске оријентације утицао је на чланство Ака
демије да с великим поверењем поново изабере Павла Савића за председника 
1974. и 1977. године. Промене у Статуту продужиле су мандат Извршног одбора 
на четири године и омогућиле избор другог потпредседника. На тој дужности 
сменили су се Радомир Лукић и Војислав Ђурић, док је генерални секретар у по
следњем мандатном периоду био Милутин Гарашанин, који је наследио Ђурића.

Неколико месеци пре истека трећег периода, у мају 1981, Академију и јав
ност изненадила је оставка Павла Савића на председнички положај. Оставка је 
добила велики публицитет и у њој се нашироко указивало на узроке незадовољ
ства иначе врло успешног председника. Он је налазио да његове иницијативе 
и залагања нису били прихваћени ни у Академији ни у органима заинтересо
ваним за науку и просвету. Било је тада, као уосталом и сада, тешко могуће у 
целини објективно сагледати добре стране и евентуалне сенке рада у духу нове 
програмске оријентације. Вероватно је да председникова залагања у деценији 
1971–1981. нису остала без крупних последица, како се он прибојавао. На ње
гову одлуку вероватно су непосредно деловали известан замор, заплети који су 
пратили припрему избора 1981, а можда и настојање да се пресеку дискусије о 
продужењу мандата. Пре повлачења Павла Савића, а и касније, Академију је за
окупљало па и делило питање о кругу општих проблема око којих Академија 
треба да се ангажује. У Академији је у свим периодима, па и у најновијем, било 
оних који су сматрали да она треба више да се чује када је реч о питањима суд
боносним за српски народ. Настојање да се шири круг питања изван науке и 
уметности око којих ће се Академија ангажовати има, наравно, и своје наличје. 
Обично се мисли на замерање властима, на опасност од њихове реакције, која 
може погодити доделу средстава, па и укупну Академијину активност. Много 
је већа – али није увек сагледана – опасност од тога да у таквом ангажовању она 
почне да губи ауторитет, улазећи у дискусије у којима научни критерији нису 
пресудни или где се научним путем не могу наћи решења. Упуштањем у текуће 
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и практичне политичке и друштвеноекономске спорове Академија се може 
наћи у ситуацији да својим особеним објективним, критичким и рационалним 
аргументима не допринесе решењу а да постане саучесник ситуација чијем ства
рању није ни на који начин допринела.

Оставка Павла Савића није изазвала прекид у раду нити преоријентацију. 
Руководство које је Академија изабрала у новембру 1981, после дугог процеса 
кандидовања и гласања по одељењима, могло је бити само руководство конти
нуитета. Младо по Академијиним мерилима (сви чланови Извршног одбора у 
време избора имали су мање од шездесет година) и предвођено Савићевим ви
шегодишњим потпредседником Душаном Каназиром, ово руководство прегло 
је да одржи замах који је Академијина активност добила претходних година. 
Оно се јаче прибило уз чланство, настојећи да за све своје подухвате добије суд 
и подршку чланова.

 
 
 
 
 
 

Сима Ћирковић

Павле Савић, 
председник САНУ од 
16. децембра 1971. до 
28. маја 1981. године



Изборна скупштина САНУ од 25. априла 1991. године
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ОД 1986. ДО 2016. гОДИНЕ

Историју Академије у време три узастопна председничка 
мандата академика Душана Каназира (1981–1994) 
обележили су многи преломни догађаји, који су имали 

велике и дугорочне последице по будућност ове установе у 
наредним годинама. Дезинтеграциони процеси већ су увелико 
били захватили тадашњу Југославију, а презадуженост земље и 
инфлација морале су се одразити и на спровођење Академијиних 
постојећих планова. Идући у сусрет лепом јубилеју, обележавању 
сто година од стварања Српске краљевске академије 1886. 
године, Српска академија наука и уметности била је свесна 
размера кризе и свих њених могућих последица. Управо из тог 
разлога у Академији је средином 1985. године формиран Одбор 
за припрему Меморандума о актуелним друштвеним питањима. 
Задатак тог Одбора, који је касније назван Комисијом, био је „да 
се у облику Меморандума истакну најактуелнији друштвени, 
политички, економски, социјални, научни и културни проблеми, 
и да се тај Меморандум упути свима онима који су одговорни 
за вођење јавних послова у Србији и Југославији“. Рад Комисије 
био је у потпуности јаван и по томе се уопште није разликовао 
од рада десетине других Академијиних одбора и комисија 
који су се бавили разном научноуметничком тематиком. На 
писању самог Меморандума радило је шеснаест академика све 
до јесени 1986. године, када је у дневној штампи објављен његов 
недовршен текст, пропраћен сензационалистичким написима. 
Таj догађај је означио почетак такозване афере Меморандум, 
која је наредних година недобронамерним и необавештеним 
појединцима и групама служила за обрачун са Академијом, 
академицима, Србијом и српским народом у целини. 

Стицајем околности ова збивања око Меморандума дого
дила су се у јеку припрема за прославу стогодишњице САНУ, 

Душан Каназир, председник САНУ  
од 19. новембра 1981. до  
22. децембра 1994. године
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која је планирана за 1986. годину. Како би постојећа отворе
на питања што пре била решена, тадашње руководство Акаде
мије састало се с републичким властима Србије. На састанку 
с председником Председништва СР Србије, који је уједно био 
и председник Републичког одбора за обележавање поменутог 
јубилеја, одлучено је да се та манифестација одложи за наред
ну годину. Да је руководство Србије сматрало челнике Акаде
мије одговорним за случај Меморандум, сведочи то што је своје 
учешће у поменутој прослави условило персоналним проме
нама у руководству САНУ. Због тога је Председништо САНУ 
решило да сазове ванредну Скупштину како би се размотри
ла целокупна ситуација настала поводом Меморандума. По
менута Скупштина САНУ одржана је 18. децембра 1986. годи
не и на њој је, након исцрпне дискусије о актуелним горућим 
питањима, тајним гласањем потврђено поверење свим члано
вима руководства САНУ. Даљи рад Академије одвијао се под 
теретом тих догађаја и у много сложенијим друштвенополи
тичким условима. То се најпре видело током прославе, која је, 
након одлагања, одржана 1987. године. Новонастале околности 
довеле су до значајних измена њеног програма, а она је, због 
већ наведених разлога, протекла без присуства републичких 
званичника. Смањење планираног буџета за прославу примо
рало је руководство Академије да откаже позиве бројним де
легацијама иностраних академија јер она није могла да сноси 
трошкове њиховог пута и боравка. На тај начин пропуштена је 
прилика да се надограде постојећи и остваре нови контакти са 
иностраним академијама и евентуално испланира нека будућа 
сарадња. Ипак, на прослави су били представници поједи
них страних академија, они који су, разумевши насталу ситу
ацију, сносили поменуте трошкове. Смањење одобрених сред
става трајно је одложило полагање темеља за зграду Архива и 
Библиотеке САНУ у Јакшићевој улици, које је било предвиђе
но програмом обележавања јубилеја будући да су за ту згра
ду већ били израђени пројекти. Прослава је прошла у тихом и 
достојанственом тону и пропраћена је садржајним програмом, 
који су чинили свечана седница Академије, изложба, концерти, 
откривање бисте Јована Стерије Поповића у холу палате САНУ 
и објављивање бројних публикација о историји Академије.  

Дешавања око Меморандума и прославе стогодишњи
це нису пореметила остале научноуметничке активности 
које је Академија спроводила преко својих одбора и пројека
та. Својим деловањем она је успешно обрадила бројне актуел
не теме, посветивши научне скупове и предавања нуклеарној 

Александар Деспић, председник САНУ  
од 22. децембра 1994. до  
11. фебруара 1999. године
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енергији, заштити животне средине, боле
стима попут канцера, сиде и стреса, али и 
положају Рома, одумирању села и проблему 
миграције младих високообразованих ста
новника. Великим међународним научним 
скуповима Академија је достојно обележи
ла значајне јубилеје – двестагодишњицу 
рођења Вука Стефановића Караџића (1987), 
двестагодишњицу Француске буржоаске 
револуције и шест стотина година од Ко
совске битке (1989).  

Крајем осамдесетих година међуакаде
мијска сарадња са академијама осталих ју
гословенских република све је више сла
била, а рад на дугогодишњим заједничким 
пројектима полако је замирао. У то време 
појавила се идеја о потреби за тим да Ака
демија изађе из оквира Београда као пре
стонице и да се повеже с другим регионима 
Србије. Тај подухват започет је најпре успо
стављањем контаката са универзитетима у 
Нишу и Крагујевцу, а потом и стварањем 
центара за научноистраживачки рад САНУ 
у ове две високообразовне установе 1990. 
и 1991. године. Сврха стварања тих цента
ра били су подстицање и развој научнооб
разовне и културне делатности у њиховом 
ширем подручју, с дугорочним планом да 
временом прерасту у огранке САНУ.

Након распада СФРЈ за првог председ
ника Савезне Републике Југославије (1992–1993) изабран је књижевник До
брица Ћосић, редовни члан САНУ. Тај избор је на тренутак подсетио на слав
не академике, попут Стојана Новаковића, Слободана Јовановића и других, који 
су својим знањем и угледом успели да обједине звање академика и највише др
жавне функције. Године 1992. донет је нов Закон о САНУ, којим је отворен пут 
за регулисање питања постојања дотадашњих академија у двема аутономним 
покрајинама. Ово питање решено је тако што је Војвођанска академија наука и 
уметности постала Огранак САНУ у Новом Саду, а сви њени тадашњи члано
ви примљени су у чланство САНУ. Статус Косовске академије решен је одлуком 
Скупштине Републике Србије о њеном укидању. Почетак деведесетих у Југосла
вији обележили су велика општа криза и крвав грађански рат. Те године Акаде
мији су донеле нова искушења и знатно су смањиле обим њених активности. Из
бијање рата означило је коначан раскид с дојучерашњим братским академијама 

„Меморандум 
САНУ” - одговори 
на критике, верзија на 
енглеском језику  
(Архив САНУ)
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и почетак научнокултурне изолације иза зидова санкција. Академија је осећа
ла потребу да због грађанског рата у Хрватској и Босни и Херцеговини позо
ве све носиоце државне власти и политичке одговорности да постојећу кризу 
реше разумно и демократским дијалогом. У јавним гласилима објавила је свој 
апел за очување духовне баштине на подручју Југославије, без обзира на њену 
верску и националну припадност. У тренутку када је у медијском рату у чита
вом свету демонизован цео српски народ ни Академија није била поштеђена. 
Поново је изронио случај Меморандума, а Академија је била принуђена да се 
брани од непријатељских оптужби за „великосрпство“. Борећи се против неи
стина о српском народу и о самој себи, Академија је писала својим иностраним 
члановима и свим страним академијама с којима је имала успостављене контак
те. Са жељом да се једном за свагда реши неоправдано наметнуте меморандум
ске хипотеке, Академија је објавила у свом издању цео текст Меморандума на 
српском, енглеском, немачком и француском језику како би показала сву злона
мерност и неоправданост напада које је подносила. 

Крајем 1994. године кормило Академије у тешким временима из руку дугого
дишњег председника Душана Каназира преузео је академик Александар Деспић. 
Главни циљ новоизабраног руководства САНУ било је одржавање научне про
дуктивности на нивоу успостављеном претходних година, упркос катастрофал
ној финансијској ситуацији. У остваривању тог циља Академија се ослањала на 
два главна адута – непоколебљив научноистраживачки елан својих чланова и 
сарадника, с једне стране, и донаторску помоћ појединаца и установа, с друге. 
О поменутом елану најбоље сведочи то што су чланови појединих одбора своје
вољно сносили део трошкова истраживања како започети пројекти не би били 

Чланови САНУ у посети Хиландару септембра 1996. године
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прекинути. Помоћ донатора коришћена је за 
објављивање разних публикација и одржа
вање научних скупова. Питању избора дона
тора увек је приступано пажљиво и бирана 
су она донаторства која од Академије нису 
захтевала противуслуге што би нарушиле 
њен углед. Године 1996. Академија је дала 
пуну подршку оснивању Академије наука и 
умјетности Републике Српске и тако допри
нела стварању тог српског академског језгра 
с леве стране Дрине. 

У другој половини деведесетих го
дина Академију је погодио проблем осипања 
чланства. Корен тог проблема посађен је још 
1985. године, када је двогодишњи изборни 
интервал замењен трогодишњим. На то се надовезало неколико веома мршавих 
изборних година. Често се дешавало да током трогодишњег периода буде више 
преминулих чланова него новоизабраних на крају тог периода. Овај проблем 
нарочито је погађао одељења која су и иначе имала мали број чланова – у пр
вом реду Одељење друштвених наука и Одељење ликовне и музичке уметности. 
Године 1998. број одељења у САНУ повећао се поделом Одељења природнома
тематичких наука на Одељење за математику, физику и геонауке и на Одељење 
хемијских и биолошких наука. Тиме је број одељења као основних јединица на
учноуметничког рада у Академији повећан на осам, колико их има и данас. 
Иста, 1998. година протекла је у обележавању осам стотина година манастира 
Хиландара, које је у САНУ пропраћено низом приређених манифестација и из
датих публикација.

Почетком 1999. године, по околностима најтеже за читав српски народ, па и 
за саму Академију, за новог председника САНУ изабран је академик Дејан Ме
даковић. Због последица бомбардовања од стране НАТОа и ригорозних санк
ција наметнутих Југославији та година остала је упамћена у историји Академије 
као најсиромашнија по броју одржаних научних скупова и објављених књига. 
Петооктобарске промене наредне, 2000. године омогућиле су Академији да об
нови контакте с бројним академијама у иностранству. Током претходне деце
није, обележене санкцијама, одржавана је међуакадемијска сарадња једино с 
појединим источним земљама, док су академије западних земаља ту сарадњу 
прекинуле. Са обнављањем ових веза кренуло се постепено и с немалим успе
хом, тако да је Српска академија наука и уметности убрзо била прихваћена као 
партнер и постала је члан разних међународних академијских форума. Она је 
добила и своју интернет страницу и на тај начин омогућила свим заинтересо
ваним појединцима и установама да се с њом повежу и да се упознају с њеним 
активностима. На уласку у трећи миленијум Академија је научним скупом Ве-
лика Србија – исине, заблуде и злоуоребе језиком науке одговорила на веома 

Дејан Медаковић, 
председник САНУ 
од 11. фебруара 
1999. до 3. априла 
2003. године 
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сложено питање које је често наметано током претходне деценије. Истовремено 
су под кровом САНУ отпочете припреме за обележавање две стотине година од 
почетка Првог српског устанка и рађања модерне српске државе.

Након завршетка Медаковићевог председничког мандата почетком априла 
2003. године, Скупштина САНУ изабрала је нове челнике. Ново руководство 
наставило је започете послове око припреме обележавања годишњице Првог 
српског устанка. С обзиром на величину и значај тог јубилеја, слободно се може 
закључити да он у Академији није достојно прослављен. Уместо великим међу
народним научним скупом, због одуговлачења и кашњења у организацији успо
мена на подвиг Карађорђа и његових устаника обележена је скромном свечаном 
академијом. Политика тадашњих челника САНУ свесно је ишла линијом соп
ственог изопштавања из неких важних питања, а све из страха од тога да дело
вање Академије у политичким и медијским круговима не буде протумачено као 
„сувише национално“. То се видело и приликом одлагања објављивања зборни
ка радова с поменутог научног скупа о Великој Србији. Један од пропуста та
дашњег руководства САНУ било је и његово неоглашавање поводом прихва
тања Болоњске декларације у српском систему високог образовања, што је 
донело доста штетних последица. И о неким другим важним питањима тог доба 
изјашњења Академије су каснила или нису била довољно конкретна, као када је 
била реч о питању Косова и Метохије, поновном покушају оснивања Војвођан
ске академије наука и уметности и другим. Због инертности и неодговарајућег 

Обележавање дана 
Академије 19. новембра 
2007. године
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реаговања на поједина стратешка питања која су постојала 
у нашем друштву Академија и њено руководство у то време 
често су били изложени јавној критици. Упркос томе, неки 
проблеми, попут штетности експлоатације никла у Запад
ној Србији као чисто научног питања, наишла су на брзу и 
ефикасну реакцију САНУ. Уз извесну почетну непотребну 
задршку, Академија је прихватила да с Матицом српском и 
Заводом за издавање уџбеника учествује у изради Срске 
енциклоедије. Уз Речник српског језика, вишедецениј
ски пројекат, та свеобухватна и вишетомна енциклопедија 
представља највећи подухват на којем Академија данас 
ради. На основу мишљења Академијиних одељења Пред
седништво САНУ је 2006. године донело одлуку да 19. но
вембар почне да се обележава као Дан Академије јер је тог 
дана 1841. основано Друштво српске словесности (7. но
вембра по старом календару). 

Палата САНУ, једна од најлепших зграда у Кнез Ми
хаиловој улици, захтевала је одржавање током свих ових 
година. То није било лако обезбедити у годинама финан
сијске оскудице и штедње. За смештај свих академика, од
бора, института, Архива, Библиотеке и службеника Ака
демије није било довољно простора под истим кровом. Тај 
проблем је решен, али само делимично, године 2008. из
мештањем неколико института из зграде САНУ. Добијени 
простор искоришћен је за радне просторије чланова Ака
демије и њених одбора, али и за смештај драгоценог руко
писног и библиотечког фонда Архива и Библиотеке САНУ. 

Закон о САНУ из 1992. године био је све то време на сна
зи. Иако је био препун застарелих самоуправних начела и 
одавно временом прегажен, друштвенополитичке околно
сти у земљи одлагале су доношење новог закона. Због тога 
је руководство Академије било принуђено да бројне про
блеме проистекле из несугласја закона и свакодневице ре
шава импровизацијом. Нов Закон о САНУ коначно је до
нет 2010. године. Према њему, Српска академија наука и 
уметности као установа од посебног националног значаја 
јесте највиша научна и уметничка установа у Републици 
Србији. Њен задатак је да развија и подстиче науку, орга
низује и унапређује основна и примењена научна истражи
вања, подстиче и унапређује уметничку делатност и тиме 
доприноси општем добру народа и државе. О томе да је 
САНУ највиша научна и уметничка установа не само по 
слову овог закона већ и у стварности сведочи њена богата 

Никола Хајдин , председник САНУ  
од 3. априла 2003. до 7. априла 2015. године

Владимир Костић , председник САНУ  
од 7. априла 2015. године
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научноуметничка делатност. Од 1986. до 2016. године Академија је објавила 
1001 књигу и одржала 387 научних скупова (не рачунајући предавања, симпо
зијуме, округле столове и комеморативне скупове). Математички гледано, то 
значи да су у просеку сваке године у поменутом тридесетогодишњем периоду 
објављене 33 књиге и да је одржано тринаест научних скупова. Чак ни у година
ма највеће кризе, 1993. и 1999. године, овај вид активности није прекидан. Из
ложбеноконцертна делатност Галерије САНУ сврстала је ту Академијину једи
ницу међу најпосећеније галерије у српској престоници. За промоцију науке и 
технике заслужна је Галерија науке и технике, која сваке године организује број
не изложбе служећи том племенитом циљу. 

Априла 2015. године Академија је добила ново руководство. О његовом раду 
суд ће моћи да изнесу неки будући писци историје САНУ. Иако је ово руковод
ство на самом почетку свог мандата, могу се издвојити неки кључни показатељи 
који су, чини се, јасни путокази његовог будућег деловања. Пишући национал
ним академијама широм света, Академија је аргументима допринела заштити 
српске културне баштине поводом косовског захтева за пријем у Унеско. Осно
ван је Клуб добрoтвора и пријатеља САНУ са циљем да окупи све оне који желе 
да подрже рад Академије и помогну развој науке и уметности у Србији. Цен
тар за научноистраживачки рад САНУ у Нишу прерастао је у Огранак САНУ 
у том граду, а на виши ниво подигнута је и сарадња са Центром у Крагујевцу, 
као и с Матицом српском и Академијом наука и умјетности Републике Српске. 
Након више од пола века завршен је капитални пројекат објављивања Докуме-
наа о сољној олиици Краљевине Србије од 1903. до 1914. одине, а најављен 
је и почетак дигитализације научне, уметничке, историјске и културне баштине. 
Академија данас има изграђен однос с медијима, пред којима свака три месеца 
најављује своје активности у наредном периоду. На тај начин прекинута је ра
нија пракса по којој су се медији бавили овом установом углавном у време избо
ра нових чланова и руководства. Академија негује различитост мишљења својих 
чланова, али те разлике не утичу на њено опредељење као институције када је 
реч о виталним народним интересима. Као установа која окупља најумније сло
бодномислеће изданке српског народа, Академија је спремна да те интересе бра
ни језиком науке и да на тај начин допринесе општем напретку и развоју. Обе
лежавајући 175 година свог постојања, Академија је данас – можда чак и више 
него икада раније – свесна своје улоге у српском друштву, али и спремна на то 
да у складу с њом одговори на сва искушења и изазове које доноси сутрашњица.

 
 

 

 
 
 

Мирослав Јовановић
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Докумени о сољној олиици Краљевине Србије 1903-1914, један од највећих издавачких подухвата 
Српске академије науке и уметности







Гаврило Стефановић Венцловић,  
Црквени зборник са сликама,  
око 1730–1740. године.  
Зборник садржи тропаре и кондаке 
српским свецима, владарима 
и архиепископима и другим  
православним свецима  
као и таблице кругова сунца 
 и епахте месецима  
(Архив САНУ)
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АРХиВ  СРпСке АкАдемије нАукА и уметноСти  
у БеогРАду 

А рхив Српске академије наука и уметности у Београду настао је 19. но
вембра (7. новембра по старом календару) 1841. године, када је основано 
Друштво српске словесности. Друштво је поклањало нарочиту пажњу 

прикупљању извора и грађе за српску историју. Та делатност започета је 1842, 
а интензивнији рад отпочео је 1846. године представком о спасавању исто
ријских података од заборава и обавезивањем да се изради план о сакупљању 
грађе, ради чега је образован одбор. Друштво српске словесности суспендова
но је 27. јануара 1864, а његов рад обновљен је 29. јула исте године формирањем 
Српског ученог друштва. Оно је наследило сакупљену грађу и наставило рад на 
прикупљању докумената, док је крајем 1870. године отпочето са сређивањем и 
инвентарисањем грађе. Када су се Српско учено друштво и Академија уједини
ли 10. фебруара 1892. године, Архив је, са 263 старе рукописне и штампане књи
ге и 1397 инвентарисаних и сигнираних докумената, прешао у својину Српске 
краљевске академије. 

Ова грађа из културне, политичке и књижевне прошлости српског народа у 
Архиву дала је повода томе да о њему у Академији почне да се размишља као о 
јавној установи. У том смислу Председништво СКА одлучило је 1899. године да 
се покрене питање о уређењу Академијине историјске архиве и рукописне збир
ке како би оне постале доступне ширим научним круговима. У извештају под 
називом О раду и задацима Срске краљевске академије на свечаном годишњем 
скупу 7. марта 1925. године наведено је да Архив поседује знатну збирку старих 
рукописа, приватних докумената, писама, мемоара, као и фолклорну грађу, и да 
су, с планом да се организационо заврше до краја године, отпочети послови на 
организацији Архива као јавне установе. Та идеја остварена је у фебруару 1952. 
године пресељењем Академије из Бранкове 15 у Кнез Михаилову 35. Тада је Ар
хив добио канцеларију, депо за грађу и читаоницу. Из руку административних 
службеника дошао је под стручни надзор директора и архивских радника и по
стао доступан свим заинтересованим научним и јавним радницима. Председ
ништво САН донело је 1956. године Правилник о оранизацији и раду Архива 
Срске академије наука и Правилник о раду у чиаоници Архива. 

Архив откупима и поклонима прибавља научну и културну грађу за историју 
Академије и историју српског народа у свим областима у којима Срби живе. 
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Нема законски прописану надлежност над одређеним територијалним или ад
министративним јединицама.

Данас Архив располаже фондовима (административним архивама) Друштва 
српске словесности (1841–1864), Српског ученог друштва (1864–1892), Српске 
краљевске академије (1887–1944), Задужбине СКА и два угашена института 
(Института за изучавање књижевности, 1947–1954, и Института за изучавање 
села, 1948–1954). Ту су и записници са седница органа Српске краљевске ака
демије, Српске академије наука, Српске академије наука и уметности (СКА, 
САН, САНУ) и њених одељења: Записници Скупштина (редовних, ванредних, 
свечаних и изборних заседања) 1940–1944, 1945–1961, 1961–1995, Записници 
Председништва 1940–1944, 1945–1961, 1961–1995, Записници Извршног одбо
ра Председништва 1948–1961, 1961–1998, Записници Одељења природномате
матичких наука 1948–1961, 1961–1989, Записници Одељења друштвених наука 
1948–1961, 1961–1989, Записници Одељења историјских наука 1961–1983, Запис
ници Одељења језика и књижевности 1948–1961, 1961–1989, Записници Акаде
мије уметности из 1943. и 1947. и Одељења ликовне и музичке уметности 1948–
1961, 1961–1990, Записници Одељења медицинских наука 1948–1961, 1961–1989, 
Записници Одељења техничких наука 1948–1961, 1961–1989, Записници инсти
тутске комисије САН 1947–1961, Записници за вођење послова САН из 1947, 
Записници Управног одбора Фонда САНУ за научна истраживања 1976–1994, 
као и Досијеи преминулих чланова САН–САНУ. 

Поред тога, Архив поседује и збирке докумената као посебне целине, од 
којих свака има своје сигнатуре. То су следеће збирке:

Писмо Томе Вучића Перишића Јовану Стеићу,  председнику  Друштва српске словесности, којим је одбио да се прими чланства  
у Друштву иако је изабран, јер је сматрао да ни на који начин није могао допринети његовом раду (Архив САНУ)
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Стара збирка или Збирка рукописних и 
старих штампаних књига после страдања 
Народне библиотеке Србије 1941. постала је 
по обиму највећа збирка старих српских ру
кописа и штампаних књига у нашој земљи, са 
уписаних 526 инвентарских јединица из раз
добља од XIII до XIX века. 

Историјска збирка садржајем је најраз
новрснија и обимом највећа збирка, са 15.173 
сигнатуре. Садржи грађу од средњег века до 
наших дана, коју чине средњовековне повеље 
у оригиналу или препису, разни документи, 
преписке, списи, протоколи, рукописи, испи
си из страних архива, мемоари, композиције, 
фотоалбуми итд., као самосталне, засебне 
јединице или у оквиру већих целина – пре
писки и заоставштина владарских породица 
(Обреновића, Карађорђевића, грофа Ђорђа 
Бранкови ћа) и наших истакнутих научних, 
политичких, књижевних, културних и јавних 
радника. Између осталих, ту су заоставшти
не: Алексан дра Белића, Александра Деспића, 
Андре Ђор ђе  вића, Антона Билимовича, Ан
туна Казали ја, Бо же Ковачевића, Бранка Ла
заревића, Бран ка Ћо пића, Бранка Чубри
ловића, Васе По по вића, Ва се Чубриловића, 
Василија Ђери ћа, Виктора Новака, Вука Ка
раџића, Германа Анђелића, Голуба Добра
шиновића, Дејана Меда ковића, Димитрија 
Богдановића, Добре Ру жића, Драго слава 
Страњаковића, Драгутина Илића, Драгути
на Милутиновића, Душана Димитријевића, 
Душана Каназира, Душана Лончаревића, Ду
шана Пантелића, Живка Пав  ловића, Ива
на Божића, Иве Андри ћа, Илариона Ру
варца, Илије Гарашанина, Исидора Ба јића, 
Јаше Продановића, Јеврема Гру јића, Јо вана 
Белића, Јована Мариновића, Јо вана Ми
шковића, Јована Томића, Јована Цвијића, Јо
сифа Шлезингера, Корнелија Станковића, 
Косте Стојановића, Љубомира Дурковића 
Јакшића, Љубомира Стојановића, Марка Ри
стића, Милана Антића, Милана Живановића, 

Писмо оставке Ђуре Даничића на место секретара 
Друштва српске словесности јер је Јеремија Станојевић, 
председник Друштва, одбио да потпише дипломе новим 
члановима које су написане по Вуковом правопису, 29. маја 1858. 
(писмо и диплома, Архив САНУ)
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Милана Пироћанца, Милана Раки ћа, Милана Ћурчина, Милојка Требињца, Ми
лу тина Ми лан  ковића, Миодрага Ибровца, Мирослава Пан   тића, Мите Петро
вића, Михаила Гаврило ви  ћа, Михаила Ристића, Николе Пашића, Николе Стоја
новића, Нићифора Дучића, Пеђе Милосављевића, Пере Тодоровића, Петра 
Добровића, Радослава Јовановића, Рајка Веселиновића, Светислава Цвијано
вића, Светозара Томића, Сергија Димитријевића, Симе Милутиновића Сарај
лије, Скендера Куленовића, Станоја Станојевића, Стевана Книћанина, Стевана 
Роце, Стевана Симића, Стевана Стојановића Мокрањца, Стеве Димитријевића, 
Стојана Новаковића, Танасија Младеновића, Томе Крстова Поповића, Феликса 
Каница, Чедомиља Мијатовића и многих других. Документи збирке писани су 
на српском језику, а има и оних писаних црквенословенском варијантом, као и 
докумената који су писани на латинском, руском, француском, енглеском, не
мачком, италијанском, мађарском, турском, грчком и другим језицима.

Етнографска збирка садржи 485 јединица мањих или већих збирки на
родних умотворина и етнографске грађе различитих скупљача готово из свих 
српских крајева и области, као и заоставштине Веселина Чајкановића, Јована 
Ердељановића, Дене Дебељковића, Андрије Лубурића, Радослава Павловића. 
Обухвата период XIX и XX века. 

Оријентална збирка има 262 рукописне и штампане књиге и 92 документа. 
Писани су на турском и арапском језику, а потичу из времена од XV до XX века.

Артур Еванс захваљује на избору за дописног члана Српског ученог друштва. Оксфорд, 2. мај 1884. 
(Архив САНУ)
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Кабинет за медаље, са уписаних 708 јединица, садржи предмете и документе 
у виду медаља, плакета, ордења, повеља, диплома, захвалница итд. који су до
дељивани или се додељују Академији, њеним члановима и другим истакнутим 
личностима. 

Кабинет за дубровачке студије састоји се од исписа архивске грађе, писа
ма, новинских исечака, фотографија, микрофилмова, књига и литературе о ду
бровачким студијама од средњег века до наших дана. Овај архивски и књижни 
фонд настао је радом академика Мирослава Пантића.

У састав Архива САНУ 2002. године ушао је Архив Историјског института, 
који сачињавају заоставштине или делови заоставштина Јована Ристића, Матије 
Бана, Владимира Љотића, Константина Николајевића, Паје Михајловића, Јанка 
Шафарика, Светозара Попадића. Ту су и преписке Милана Ђ. Милићевића и Че
домиља Мијатовића, исписи архивске грађе из домаћих и страних архива, као 
и посебна већа целина Први свески ра, у којој су највећим делом новински 
исечци о Србији из стране штампе. 

Издавачка делатност Архива покренута је 2010. године. Прво издање је Грађа 
о именовању рвих чланова Срске краљевске академије (приредио Миле Ста
нић, Београд 2010), а друго Заисници седница Друшва срске словесноси 
1842–1863, књ. 1 и 2 (приредили Василије Ђ. Крестић и Миле Станић, Београд 
2011). Пре тога је у сарадњи са Задужбином Иве Андрића издат каталог Ан
дрићеве рукописне заоставштине под називом Иво Андрић (1892–1975). Лич-
ни фонд. Каало (приредиле Олга Мучалица и Анђелица Драгојловић, Београд 
1988), у сарадњи са Архивом Србије издат је Водич кроз Архив Друшва срб-
ске словесноси (1842, 1845–1864. одине) (приредили Славица Илић, Миле Ста
нић, Београд 1999), а у сарадњи са Архивом Војводине објављени су Доживљаји 
и усомене Петра Иванишевића (приредили Василије Ђ. Крестић и Миле Ста
нић, Београд – Нови Сад 2001). Академија је у оквиру својих издавачких пла
нова објавила неколико публикација из Збирки Архива САНУ, што су учини
ли и поједини научни радници. Од обимнијих публикација наводимо: Ј. Грујић, 
Заиси Јеврема Грујића. Књиа рва (Пред Свеоандрејску скушину), Збор
ник за ИЈК, Прво одељење, књ. 7, Београд 1922, Књиа друа (Свеоандрејска 
скушина), Зборник за ИЈК, Прво одељење, књ. 8, Београд 1923, Књиа рећа 
(Друа влада Обреновића и урски раови), Зборник за ИЈК, Прво одељење, књ. 
9, Београд 1923; Живан Живановић, Мемоари Сефана Севче Михаиловића. 
У два дела. Од 1813. до 1842. и од 1858. до 1867, Зборник за ИЈК, Прво одељење, 
књ. 18, Београд 1928; Стеван Ловчевић, Писма Илије Гарашанина Јовану Мари-
новићу. Књиа рва. Од 29. мара 1848. до 31. дец. 1858, Зборник за ИЈК, Прво 
одељење, књ. 21, Београд 1931, Књиа друа. Од 4. јан. 1859. до 29. мара 1874, 
Зборник за ИЈК, Прво одељење, књ. 22, Београд 1931; Никола Радојчић, Закон 
о рудницима десоа Сефана Лазаревића, Београд 1962; Сабрана дела Вука 
С. Караџића; Владимир Јовановић, Усомене (приредио и предговор написао 
Василије Ђ. Крестић), Београд 1988; Аврам Петровић, Усомене (приредила Ла
тинка Перовић), Београд 1988 (у Архиву САНУ рукопис се води као Мемоари 
Аврама Перовића од 1871. до 1903); Пера Тодоровић, Дневник (приредила Л. 
Перовић), Београд 1990; Никола Пашић, Слоа Србо-Хрваа (приредио Ђорђе 
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Станковић), Београд 1995; Милан Обрадовић, Срске народне јесме из Заад-
не Славоније (приредила Славица Гароња Радованац), Топуско – Нови Сад 1995; 
Симо Поповић, С краљем Николом из дана у дан, 1916–1919 (приредио Васи
лије Ђ. Крестић), Београд 2002; Атанасије Николић, Биорафија верно својом ру-
ком наисана (приредили Милоје Р. Сарић и Александар Х. Петровић), Београд 
2002; Милан Пироћанац, Белешке (приредила Сузана Рајић), Београд 2004; Ла
зар Арсенијевић Баталака, Живо и рикљученија Карађорђа (приредио Радо
мир Поповић), Београд 2004; Тиик архиеискоа Никодима, Београд 2004; Вик
тор Новак, Magnum Crimen. Два изосављена олавља (приредио Василије Ђ. 
Крестић), Јагодина 2005; Светислав Тиса Милосављевић, Мемоари (приредили 
Небојша Радмановић, Верица М. Стошић и Зоран С. Мачкић), Бања Лука 2005; 
Никола Крстић, Привани и јавни живо I–II (приредили Александра Вуле
тић и Милош Јагодић), Београд 2005; Драгослав Страњаковић, Илија Гарашанин 
(стручна редакција Миле Станић), Крагујевац 2005; Никола Крстић, Јавни жи-
во I–IV (приредио Милош Јагодић), Београд 2005–2007; Милан Глибоњски, Ба-
рања (1918–1923). Сећања (приредили Василије Ђ. Крестић и Петар В. Крестић), 
Београд 2009; Јеврем Грујић, Живооис Јеврема Грујића (приредила Зорица 
Петровић), Аранђеловац 2009; Мемоари Тодора Сефановића Виловско (1881–
1916) (приредио Василије Ђ. Крестић), Нови Сад 2010; Јован Радуловић, Славно 
доба Мосара (приредили Ранко Поповић и Драга Мастиловић), Мостар 2010 
(у Архиву је наслов Мосарски срски друшвени и књижевни окре у друој 
оловини рошло и на очеку ово века); Повеља краља Милуина манаси-
ру Бањска, књ. 1, 2 (фооиија издања и раеће судије) (приредио Ђорђе 
Трифуновић), Београд 2011; Милан Ђ. Милићевић, Дневник I (1. јануар 1869 – 
22. се ембар 1872), Београд 2011; II (23. сеембар 1872 – 6. арил 1877), Бе
оград 2015 (приредио Петар В. Крестић); Коста Стојановић, Слом и васкрс Ср-
бије (приредио и поговор написао Слободан Турлаков), Београд 2012; Гаврил 
Венц ловић Стефановић, Венцловићев сенандрејски Буквар 1717 (фототипско 
издање са рашчитаним текстом и савременим преводом, приредили и пропрат
не студије написали Томислав Јовановић и Димитрије Е. Стефановић), Београд 
2013; Лазар Мирковић, Оис рукоиса манасира Дечана (приредили Предраг 
Миодраг и Ђорђе Трифуновић), Београд 2015; Ђенерал Драгутин Милутиновић, 
Шумадијска дивизија II озива (1914–1915). Мемоарски заиси (приредио Алек
сандар Животић), Београд 2015; Никола Стојановић, Младос једно околења 
(Усомене 1880-1920). Дневник од одине 1914. до 1918. (приредио Миле Станић), 
Београд 2015.
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Јован Јовановић Змај, Рукописи текстова и песама са цртежима за часопис Невен (Архив САНУ)



Грамата Патријарха  Арсенија IV Шакабенте, дата Софронију Јовановићу на звање Славонског епископа  (АСАНУК)



113

АРХиВ  СРпСке АкАдемије нАукА и уметноСти  
у СРемСким кАРлоВцимА

 ^Оснивање 

Архивска грађа Карловачке митрополије настајала је у њеној преко два века 
дугој делатности и представља незаобилазан извор за проучавање историје 
српског народа у новом веку. Улога, утицај и рад карловачких митрополита и 
патријараха, од којих су неки (Стратимировић, Рајачић) били не само цркве
ни великодостојници већ и водеће политичке личности у српској историји, 
осећали су се готово у свим крајевима настањеним Србима. У својој развијеној 
и многострукој активности ти митрополити и патријарси нису губили из вида 
важност писаних и материјалних трагова о организацији и делатности народне 
цркве којој су стајали на челу. Још је патријарх Арсеније III Чарнојевић прили
ком Велике сеобе 1690. носио уза се много црквених докумената од велике важ
ности за историју српског народа. Поред тога, његова придворна канцеларија и 
после Сеобе пунила се све обимнијом преписком с бечким и другим органима 
државне власти, с локалним установама, српским војним и народним стареши
нама, свештеним и световним лицима, а посебан статус у њој имале су царске 
дипломе и привилегије.

Ти најранији списи били су језгро архива који је касније назван Митро
полијским или Народним архивом. За те документе сачувани су Protocollum 
Exhibitorum Registratura Archiepiscopalis Carloviczensis et Inclytae Nationis Illyrico 
Rascianae de Anno 1302. usque ad Annum 1719. (то је први сачувани попис докуме
ната, без године на насловној страници; Деловодни протокол, књ. I) и Register zu 
dem Exhibitions Protocoll vom Jahr 1302. bis 1719. (Регистар, књ. I), са уписима од 
1302. до 1719. године (документи, нажалост, данас недостају; сачувани су само 
омоти списа са кратким садржајем докумената на латинском језику). Затим је 
у придворној канцеларији Карловачке митрополије (1733) на латинском језику 
сачињен Поис докуменаа нагомиланих у службама митрополије. Четврт века 
доцније (1759), у време митрополита Павла Ненадовића, израђена су два нова 
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инвентара митрополијске документа
ције. У првом су пописани докумен
ти, с кратким садржајем, на српскосло
венском, грчком и румунском језику; у 
другом су на исти начин пописани до
кументи на латинском и немачком је
зику. Потпун и модеран попис доку
мената у Карловачкој митрополији, 
сачињен по узору на инвентаре двор
ских бечких архива (Деловодни прото
кол и Регистар), с регестама, сигнатура
ма и индексима, израдио је регистратор 
Дворског ратног савета у Бечу (1779) у 
време митрополита Викентија Јовано
вића Видака. Тако је у Карловачкој ми
трополији и њеној придворној канцела
рији зачета српска архивска служба.

Архивска грађа Карловачке митро
полије, међутим, није сачувана у це
лини. Уништавали су је ратови, сеобе, 
друштвене и елементарне несреће, не
мари, небриге и неодговарајући услови 
смештаја, сређивања и заштите. Сме
штањем Архива у новоизграђено кри
ло зграде Црквенонародних фондова, 
у којем се и данас налази, обезбеђени 
су основни услови чувања, сређивања 
и коришћења грађе. Уочи Другог свет
ског рата (1940) за потребе Митропо
лијскопатријаршијског архива и би
блиотеке, према пројекту архитекте 
Ђорђа Табаковића, у Сремским Карлов

цима подигнута је посебна зграда, која никад није послужила овој намени. У 
време страховладе Независне државе Хрватске Архив је, као и друге установе 
Српске православне цркве и српске културе, претрпео велику пљачку и значај
на оштећења. 

После завршетка Другог светског рата и ослобођења враћен је из Загреба 
само део црквеног инвентара који је опљачкан и однесен из фрушкогорских ма
настира и Сремских Карловаца. Све што је враћено – а добар део је нестао или 
је уништен – смештено је у Патријаршију у Београду. Главни Извршни одбор 
Народне скупштине АП Војводине ставио је Архив 1947. године под заштиту 
државе. То је затим учинио и Завод за заштиту и научно проучавање споменика 
културе Народне Републике Србије 1948. године. 

Грамата Митрополита Павла Ненадовића, дата Дионисију Новаковићу  
на звање Будимског епископа (АСАНУК)
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На молбу САНУ и уз подршку органа НР Србије Свети архијерејски синод 
Српске православне цркве 21. јуна 1949. године донео је одлуку да Академији 
преда „на чување и дефинитивно уређење Архив Митрополије и Конзисторије 
Сремскокарловачке“, под условом да „ове архиве имају остати као неотуђива 
имовина Српске православне цркве и да се Српска православна црква и њезине 
установе могу свагда користити с њима“. У овој одлуци Светог архијерејског си
нода Српске православне цркве пише и то да та грађа (административне архи
ве) треба да остане у Сремским Карловцима.

Архив је у новим условима почео с радом 1. децембра 1949. године, под нази
вом Архив Историјског института Српске академије наука Сремски Карловци. 
Бригу о управи и уређењу Архива преузео је Академијин Историјски институт 
у Београду. Архив је смештен у једно крило зграде Црквенонародних фондо
ва (данас Богословија Свеи Арсеније I Сремац). Током првих деценија рад се 
одвијао у врло тешким условима јер су расположиве просторије биле скучене, 
руиниране и без намештаја. Академија је обезбедила средства за адаптацију 
просторија, као и неопходну опрему за рад, након чега су с великим полетом 
и трудом отпочети сређивање и обрада архивске грађе. Сва сачувана и накнад
но примљена архивска грађа разврстана је у фондове и збирке, па је тада офор
мљен и устројен Архив САНУ у Сремским Карловцима – највећим делом у да
нашњем обиму. Архив је за јавност отворен 29. новембра 1952. године. 

 ^Историјат фондова и збирки

Архив САНУ у Сремским Карловцима чува и стручно одржава преко три мили
она докумената (око 800 метара), разврстаних у четрдесет пет фондова и збирки, 
који обухватају период од краја XV до осамдесетих година ХХ века. Најстарији 
документ (даровница) настао је 1496. године. Документи су писани на српском, 
српскословенском, рускословенском, славеносрпском, немачком, латинском, 
румунском, мађарском, грчком, италијанском, француском и руском језику. 
Најзначајнији фондови и збирке јесу: Фонд Митрополијскопатријаршијски 
фонд „А“ и „Б“, Фонд Конзисторија, Фонд Школскa депутацијa, Фонд Сабори, 
Фонд Карловачки магистрат, Фонд Карловачка гимназија; Збирка повеља и ди
плома, Збирка планова и скица и Збирка Varia. Садржај докумената аутентично 
сведочи о верском и културном животу српског народа и његовој упорној и жи
лавој борби против унијаћења и покатоличавања, о црквеној организацији и де
ловању Цркве, о образовању, школству, књижевности, уметности и грађевинар
ству, о економском развоју српског и других народа, о друштвеним, правним и 
цивилизацијским условима и односима, о пресудним политичким и оружаним 
борбама, ратовима и револуцијама, о српскоруским везама, о учешћу Срба у 
ратовима Аустрије с Турском, у немачким династичким сукобима, у ратовима 
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против револуционарне и Наполеонове Француске, о Војној граници и тежња
ма Срба да стекну аутономан статус у Аустрији и Угарској итд.

Поред грађе наслеђене од угашене Митрополије, Архиву САНУ у Сремским 
Карловцима током 1950/1951. године предати су, уз сагласност надлежних ор
гана локалне самоуправе у Сремским Карловцима, преостали сачувани списи 
Карловачке гимназије, њеног Патроната и Старатељства, Карловачког магистра
та и Градског поглаварства. Тада је преузета и грађа Народног одбора Општине 
Сремски Карловци, а остатак грађе преузет је 1976. године. Архиву је у међувре
мену поклоњено и неколико личних и породичних фондова, засебних докуме
ната и књига, а један број докумената различите провенијенције Академија је 
откупила за Архив САНУ у Сремским Карловцима. Посебно је значајно то што 
је Академија својим угледом, истраживањима и учешћем у реституционим по
ступцима током XX века успела у настојању да из Беча врати осамдесет једну 
повељу. Осим тога, Академија је у Хисторијском архиву у Задру микрофилмова
ла већи део списа Далматинске епархије. 

Диплома Друштва српске словесности о  почасном  чланству Патријарха Јосифа Рајачића (АСАНУК)
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 ^Историјат зграде

Архив САНУ у Сремским Карловцима смештен је у зграду у којој се налази Бо
гословија Свеи Арсеније I Сремац. Здање је изграђено 1902. године за потребе 
Црквенонародних фондова, под покровитељством патријарха Георгија Бранко
вића, а према пројекту архитекте Владимира Николића, у еклектичком стилу 
који је комбинација ренесансних и барокних елемената.

У згради Богословије Архив користи укупно девет просторија (четири за 
смештај грађе, две канцеларијске и две помоћне просторије), укупне површине 
296 m2. Капацитет просторија за смештај архивске грађе, око 800 метара архива
лија, потпуно је искоришћен.

 ^Опис делатности 

Архив откупима и поклонима прибавља архивску грађу значајну за историју 
српског народа. Главни послови Архива САНУ у Сремским Карловцима јесу 
преузимање, смештај, чување, пописивање, инвентарисање, сређивање, обрада, 
микрофилмовање и дигитализација. Стручнотехничке послове на заштити ар
хивске грађе (конзервацију, рестаурацију) Архив САНУ обавља у сарадњи са 
Архивом Србије, Народном библиотеком Србије и Библиотеком Матице српске. 

Послови с корисницима услуга, то јест истраживачима архивске грађе, 
обављају се према Правилнику о раду у читаоници Архива САНУ у Сремским 
Карловцима. Истраживачима су доступни картотека, индекси и деловодни про
токоли, а документе добијају на основу реверса у који се уписују сви истражи
вани документи. Уколико документи нису физички и биолошки оштећени, ко
пирају се или скенирају за потребе истраживача, а они који су повезани, као и 
старији рукописи, фотографишу се дигиталном камером и уступају корисници
ма у дигиталној форми.

Истраживачима је на располагању и библиотечки материјал који могу да 
користе под истим условима као и грађу. Библиотека Архива САНУ у Срем
ским Карловцима поседује око 5.000 монографских, серијских и периодичних 
публикација. 

 



Читаоница за академике

Општа читаоница                                                                    
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БиБлиотекА  
СРпСке АкАдемије нАукА и уметноСти

Библиотека САНУ почела је с радом 1842. године. У про леће те године Ди
митрије Тирол поклонио је 89 књи га. То је прва збирка у Библиотеци. 
Исте године име нован је први библиотекар – Константин Бог дановић. 

Библиотека обележава свој дан 8. маја.
Данас Библиотека има око 1.500.000 публикација из свих области науке и 

уметности, од којих су две трећине на страним језицима. Годишње разменом, 
поклонима и куповином набави око 8.000 публикација. 

Збирку старих и ретких књига, које су споменици културе, чини 3.500 на
слова. Међу њима су два униката и две инкунабуле. Уникатима се сматрају 
Реуламен из 1771. године, којим је Марија Терезија дала одређене привиле
гије Војној крајини (једини познати примерак штампан црквеном ћирилицом) 
и књига стихова Превозвышенному осодину ђенералу М. и кавалеру Неранчи-
чу на бреу Адрїяике (потписана иницијалима Г… Б…, који су разрешени као 
гроф Беладиновић). 

 Реуламен из 1771. године 
(Библиотека САНУ)

Стихови грофа Беладиновића 
(Библиотека САНУ)
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Инкунабуле су Апијанова Исорија Рима из 1477. године и Луканова Фарса-
лија из 1498. године. Пеникосар, најстарија српска књига у збирци, штампан 
је у Мркшиној цркви код Косјерића 1566. године. У збирци је и први српски ча
сопис, Орфелинов Славено-сербски маазин, као и најстарији живи српски часо
пис – Леоис Маице срске.

У посебним библиотекама, које су смештене као посебне целине, налази се 
педесетак хиљада књига, часописа и других издања. Има их четрдесет, а међу 
њима су најзначајније библиотеке Милана Јовановића Батута, Стевана Бошко
вића, Милана и Војислава Грола, Милутина Миланковића, Николе и Светозара 
Радојчића, Миодрага Ибровца, Виктора Новака, Милана Будимира, Милана Де
динца, Марка Ристића, Љубомира Дурковића Јакшића, Гојка Николиша, Бранка 
Ћопића, Љубомира Никића, Васка Попе, Данила Киша. Најдрагоценија је лична 
биб лиотека Вука Караџића, то јест оно што је од ње као целина сачувано код нас 
– 49  наслова у 55 примерака. Ту се налазе примерци с његовим рукописним бе
лешкама. Вукова библиотека је дигитализована.

Покретањем Гласника Друшва срске словесноси 1847. године започета 
је размена издања, најпре са академијама у Берлину, Минхену, Бечу и Петро
граду. Библиотека размењује издања САНУ и њених чланова са 780 академија, 
универзитета и сродних институција из 60 земаља света. Размењују се и издања 

Луканова Фарсалија из 1498. године 
(Библиотека САНУ)

Апијанова Исорија Рима из 1477. године 
(Библиотека САНУ)
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Вуков примерак Рјечника из 1818. године (Библиотека САНУ)

Дидроова Енциклоедија из 1751. године (Библиотека САНУ)                                
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институтâ САНУ. Разменом је годишње обухваћено 10.000 књига, часописа и 
других издања.

Библиотека САНУ прикупља и чува документацију о члановима Академије, 
ону која садржи биографске и библиографске податке. Израђује персоналне 
библиографије академика, специјалне библиографије, Прелед издања САНУ и 
друга издања. Има богату фототеку, са око 10.000 портретних и групних фото
графија чланова Друштва српске словесности, Српског ученог друштва, Српске 
краљевске академије, Српске академије наука и Српске академије наука и 
уметности.

Електронска обрада публикација започета је 1990. године. Од 2011. године 
Библиотека САНУ је, према Закону о библиоекама, један од пет носилаца је
динственог библиотечкоинформационог система Републике Србије. Од 2012. 
године са 178 библиотека активно учествује у стварању узајамног електронског 
каталога Виртуелне библиотеке Србије у систему COBISS, који 2016. године има 
више од три милиона записа. Електронски каталог вођен до 2012. године до
ступан је у каталогу и читаоницама Библиотеке, а каталог који се води од 2012. 
године доступан је и на интернету, на адреси www.vbs.rs. Библиотека поседује 
следеће лисне каталоге (за грађу објављену до 1990): ауторски (општи), УДК 
(стручни), предметни каталог приручника, каталоге микрофилмова, картограф
ске грађе и фотографија.

Преко пројекта КоБСОН (Конзорцијум библиотека Србије за обједињену 
набавку) у Библиотеци САНУ доступно је у целини преко 35.000 страних науч
них часописа и књига у електронском облику.

Трибина Библиотеке САНУ основана је да би јавности приказивала нове 
књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института из свих обла
сти наука и уметности. Годишњак Трибина Библиоеке САНУ покренут је 
2013. године. На Трибини се годишње прикаже педесетак одабраних књига и 

Енциклопедије и речници добијени разменом



123

научних зборника, о којима говоре академици, професори Универзитета и дру
ги стручњаци.

Послови у Библиотеци организовани су у оквиру шест одељења: за стару и 
ретку књигу и посебне фондове, за обраду публикација, за набавку и размену 
публикација, за информације и услуге корисницима, за израду библиографија и 
за библиотечке фондове и техничке послове. 

Библиотека има општу читаоницу и читаоницу за чланове САНУ. Учлањење 
је бесплатно. Грађа је доступна за рад искључиво у читаоници, а могући су фо
токопирање, скенирање и фотографисање. Читаоцима су на располагању ком
пјутери за претрагу електронских каталога и читач микрофилмова.

Издања Библиотеке САНУ

Са Трибине Библиотеке САНУ 



Палета Радомира Рељића (Галерија САНУ)

Штафелај Ивана Табаковића (Галерија САНУ)

Из атељеа Марка Челебоновића (Галерија САНУ)

Пастели Марка Челебоновића (Галерија САНУ)
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гАлеРијa  
СРпСке АкАдемије нАукА и уметноСти

С рпска академија наука и уметности основала је Галерију Српске акаде
мије наука и уметности 1968. године и она и данас делује као јединица 
у саставу САНУ. Галерија САНУ чини доступнијом делатност институ

ције широкој јавности. Организујући изложбе из различитих области, чувајући 
уметничка дела из фонда Уметничке збирке и одржавајући концерте, Галерија 
спроводи културну мисију у животу престонице.

Уз посебно ангажовање чланова Одељења ликовне и музичке уметности 
Српске академије наука и уметности, према пројекту Григорија Самојлова – 
који је 1949–1952. реконструисао ентеријер читаве палате Академије – године 
1967. предузети су обимни послови реконструкције локалâ у приземљу, на углу 
Кнез Михаилове и Улице Вука Караџића, и преуређења простора у изложбену 
галерију. 

У новембру 1967. Председништво САНУ именује Уметнички савет Галерије, 
сачињен од изабраних чланова САНУ и реномираних стручњака, с Недељком 
Гвозденовићем, дописним чланом САНУ, на челу.

Маја 1968. отворена је прва изложба – Срски уменици XIX века – академи-
ци Лазара Трифуновића, тада и члана Савета Галерије.

Основна делатност Галерије САНУ јесте организовање изложби из обла
сти уметности и науке и представљање активности Академије. У сарадњи са 
одељењима САНУ и најистакнутијим стручњацима из различитих области, до 
данас је приказано више од 240 поставки. Галерија је повремено домаћин из
ложбама других институција из земље и иностранства, а поједине изложбе у ор
ганизацији Галерије САНУ гостују у галеријама у Србији и изван земље.

Галерија САНУ организује предавања у вези са изложбеном делатношћу, као 
и стручна вођења кроз изложбе, формира документацију о изложбама, а распо
лаже и приручном стручном библиотеком затвореног типа.

За сталног одговорног уредника едиције Галерија Срске академије наука и 
уменоси, покренуте 1968, изабран је Недељко Гвозденовић, а Иван Табаковић 
је давао графичка решења монографија – каталога изложби. Уредници су данас 
управници Галерије, а у оквиру серије штампано је 138 публикација. Подсерија 
едиције Галерије, под називом Изложбене свеске, објављује се од 1974; свеске та
кође прате изложбе као пригодни каталози, а до данас их је штампано тридесет 
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девет (редовно се нумеришу од 1991). Нова серија Галеријиних издања – Излож-
бене новине (штампано је преко двадесет бројева) – покренута је 1980. (издања 
се редовно нумеришу од 1984). Галерија публикује и каталоге Уметничке збирке, 
водиче кроз изложбе, плакате, деплијане и репродукције уметничких дела.

Галерија САНУ води бригу о Уметничкој збирци САНУ, која је пописана и 
коначно формирана 1969. године, и сакупља документацију о ликовним умет
ницима члановима САНУ.

Од 1979. до 1982, под руководством дописног члана САНУ Ивана Антића, 
Галерија је проширена по пројекту Браниславе Миловић припајањем низа ло
кала дуж улице Вука Караџића. Тако данас на површини од преко 500 m2 делују 
Изложбени салон и простор првенствено намењен излагању Уметничке збирке 
и одржавању концерата. Уређен је и депо за смештај Уметничке збирке САНУ.

Под руководством Одељења ликовне и музичке уметности и академика Ста
нојла Рајичића, у Галерији се од 1982. године редовно одржавају концерти кла
сичне музике.

Галеријом су од њеног оснивања до данас, у складу са одлукама које доноси 
Стручни савет Галерије, руководили др Станислав Живковић и академици Дра
гослав Срејовић, Гојко Суботић, Динко Давидов и Душан Оташевић.

Изложбени простор 
Галерије САНУ
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 ^Уметничка збирка  
Српске академије наука и уметности

На скупу Одељења ликовне и музичке уметности Српске академије наука и 
уметности 1969. године дописни члан САНУ Љубица Сокић предложила је 
да запослени у новооснованој Галерији попишу уметничка дела у власништву 
САНУ према музеолошким принципима. Тада је формално започето са евиден
тирањем и коначним уобличавањем Уметничке збирке САНУ, која је настајала 
паралелно са Академијом, још од њеног оснивања као Друштва србске словес
ности односно Српског ученог друштва.

Збирка је настајала у оквиру фондова и задужбина, захваљујући многим по
клонима уметника академика, њихових породица и других дародаваца. Значај
није систематско откупљивање уметничких дела за Уметничку збирку отпочето 
је у осмој деценији ХХ века, што су омогућила увећана финансијска средства 
којима је Академија располагала. Да би уметничка дела постала део Збирке, 
мора их прихватити Комисија за откупе и поклоне САНУ. 

У време коначног уобличавања и „озваничења“ Уметничке збирке САНУ, 
1968/1969, колекцију је чинило око деведесет дела. Академијина збирка данас 
броји око три хиљаде каталошких јединица.

Приоритет у формирању колекције имају радови ликовних уметника акаде
мика (њих је укупно седамдесет двоје, али САНУ не поседује радове свих својих 
чланова који су били уметници). Збирка располаже делима око 270 домаћих и, у 
мањем броју, страних уметника, а од тога је педесет чланова САНУ. 

Уметничка збирка поседује слике (уља, темпере, пастеле), цртеже и графике 
у различитим техникама, скулптуре у бронзи, камену, гипсу, глини и дрвету, ра
дове у комбинованој техници, акварелисане фотографске портрете итд. 

У фонду постоје дела из периода од XVIII до XXI векa. Дела у Уметничкој 
збирци омогућују праћење развоја ликовне уметности у Србији новијег доба, 
оних токова којима су чланови САНУ давали предност у сфери ликовног из
раза, као и упознавање са уметницима који су изабрани за академике као само
својни и за нашу средину заслужни представници ликовне уметности.

Дела из Академијине Уметничке збирке, од којих су нека изложена у просто
ријама зграде САНУ, публика је први пут могла да види као целовиту поставку у 
јуну 1982. године у реконструисаном, обновљеном и проширеном простору Га
лерије САНУ. Од тада се Збирка на различито конципираним изложбама редов
но представља јавности у Галерији САНУ и другим изложбеним просторима.
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Ђока Миловановић, Порре чича-Новака,  
око 1908, поклон породице Хирш 
(Уметничка збирка САНУ)

Урош Предић, Порре Јована Жујовића,  
1921, поклон аутора 
(Уметничка збирка САНУ)

Урош Предић, Порре Сојана Новаковића,  
1920, поклон аутора
(Уметничка збирка САНУ)

Паја Јовановић, Милуин Миланковић, 1943,
поклон Василија Миланковића,  
сина Милутина Миланковића 
(Уметничка збирка САНУ)
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Недељко Гвозденовић, Велика мрва 
рирода у лавом, 1967
Легат Недељка Гвозденовића 
(Уметничка збирка САНУ)

Олга Јеврић, Хијаус – мали, 1967/1973
Легат Олге Јеврић 
(Уметничка збирка САНУ)

Тома Росандић, Харфиса
(Уметничка збирка САНУ)

Петар Лубарда, Зелени бик, 1969 
(Уметничка збирка САНУ)



Наташа Вељковић, 30. јуни 1983. године

Станојло Рајичић за клавиром у Галерији САНУ, 1996. године

Ферн Рашковић, 3. мај 1984. године

Александар Маџар, 17. октобар 1985. године

Љиљана Вукеља, Лидија Јовановић и Софија Крстеска,  
27. јуни 2016. године

Вече Корнелија Станковића (у спомен 150. годишњице 
смрти) – Вокални студио „Орфелин“, диригент  
Тамара Петијевић, 1. октобар 2015. године



131

 ^Концерти у галерији  
Српске академије наука и уметности

Идеја чланова Одељења ликовне и музичке уметности о концертима под кро
вом Српске академије наука и уметности остварена је 22. фебруара 1982. године, 
када је у тек реконструисаном простору Галерије САНУ пијанисткиња Зорица 
Димитријевић Стошић извела реситал с музиком Василија Мокрањца. Уследи
ле су ауторске вечери композитора академика: Станојла Рајичића, Петра Коњо
вића и Михаила Вукдраговића. Концерти се потом настављају редовно и стичу 
сталну публику, а услед изванредног одзива извођача приређује се низ реситала 
наших најистакнутијих солиста, инструменталних и вокалних ансамбала, поред 
тематских и ауторских вечери. У првим годинама и деценијама гостују уметни
ци из свих делова тадашње Југославије, као и из многих других земаља. Од маја 
1984, у трећој концертној сезони, прилику да се представе публици изван учио
нице добијају ученици и студенти, а међу њима и дебитанти на правом концерт
ном подијуму. Они приступају аудицијама пред уредником концерата академи
ком Станојлом Рајичићем. Галерија постаје и својеврстан подијум младих, чији 
успеси на домаћем и међународном плану почињу да обликују значајан део чи
тавог нашег музичког живота.

Од самог почетка концерти се одвијају у континуитету, током музичке сезоне од 
девет месеци – најпре сваког четвртка, а после краћег времена, због интересовања 
како извођача тако и публике, почињу да се приређују и понедељком. 

Академик Станојло Рајичић (1910–2000) са својим опсежним и разноврсним 
опусом један је од наших најзначајнијих композитора друге половине XX века. 
Био је не мање истакнут и као музички педагог – из његове класе на београд
ској Музичкој академији (Факултету музичке уметности) потиче велики број 
наших знаменитих композитора. Пијаниста и композитор по формацији, неу
моран учесник и пратилац музичког живота не само у домаћој средини, агилан 
и утицајан, он је 1950, пре своје четрдесете године, постао дописни члан Српске 
академије наука и уметности, а 1958. и редовни члан. У свом стажу од пуних 
педесет година он је током тридесет пет година био и секретар Одељења ликов
не и музичке уметности и члан Председништва, радећи на широком пољу ак
тивности које је покривала његова професија. Компетентно је и далекосежно 
утемељио музички порграм Галерије и водио га је до краја живота, испуњеног 
неуморним радом. Приступачан и отворен али и строг, он је без резерви и пред
расуда бирао уметнике који су наступали. Посебну бригу посвећивао је новим и 
најмлађим даровитим музичарима. Није се заустављао само на њиховом откри
вању и представљању на концертима у Галерији – помагао им је и подржавао 
их је и на многе друге начине. Водио је бригу о њиховом школовању и усавр
шавању, набавци инструмента, обезбеђивању различитих животних услова по
требних за несметан рад и успон. Српска академија наука и уметности успоста
вила је награду за најуспелији реситал младог музичара у концертној сезони и 
она носи име Станојла Рајичића.

Године 2000. концертну делатност Српске академије наука и уметности на
ставио је композитор и академик Дејан Деспић, који је води и данас. До 30. јуна 
2016. приређен је 2381 концерт током двадесет четири музичке сезоне.



Изложба Праисоријска Винча кроз археолошку докуменацију
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гАлеРијa нАуке и теХнике  
СРпСке АкАдемије нАукА и уметноСти

Г одине 1989. Председништво САНУ основало је Музеј науке и технике, на 
предлог Одељења природноматематичких наука, Одељења техничких на
ука и Одељења медицинских наука.  Старање о раду будућег Музеја науке 

и технике, Председништво САНУ поверило је Одељењу Института техничких 
наука. Простор за Галерију науке и технике је обезбеђен 1997. године, када Га
лерија и почиње да ради и организује програм у свом простору. Све до 2005. го
дине претежно Музеј науке и технике организује изложбе и води програм Гале
рије, која је била под руководством академика Александра Деспића. 

Године 2006. Галерија добија назив Галерија науке и технике САНУ и  највећи 
део својих активности организује  самостално. Од 2006. на челу Галерије је био  
управник, академик Александар Маринчић.

У току 2011. за управника Галерије науке и технике изабран је  академик Зо
ран Љ. Петровић, секретар Одељења техничких наука САНУ.

Главни задатак Галерије науке и технике САНУ је популаризација и промо
ција научнотехничких достигнућа и баштине, путем организовања изложби из 
поменутих области. Посебан нагласак је стављен на историјат развоја како при
родних, тако и друштвених наука, као и представљање развоја технике на на
шем простору. 

Осим организовања изложби, Галерија науке и технике приређује стручна 
пре давања, трибине, промоције књига, едукативне дечје радионице, приказива
ње научних филмова, и учесник је бројних научних манифестација.

Галерија науке и технике САНУ располаже изложбеним простором површи
не од око 100 m2 за потребе изложбене делатности. 

Програм Галерије планира се унапред и о програму одлучује Стручни Савет 
Га ле рије науке и технике САНУ који о програму за наредну годину одлучује у 
де цембру претходне године. Стручни савет броји девет чланова које је именује 
Пред седништво САНУ на предлог одељења.

Галерија науке и технике САНУ се налази у улици Ђуре Јакшића бр. 2, у окви
ру зграде Српске академије наука и уметности.





 ИЗ ПРОШЛОСТИ 
СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ



Јован Стерија Поповић, 
Повесница САНУ
рукопис Криични оледи у 
овесницу србску  
(Архив САНУ)

Јован Стерија Поповић,  
Родољуци рукопис 
(Рукописно одељење  
Матице српске, Нови Сад)

Декрет о именовању Ј. Стерије Поповића  
за редовног члана Друштва србске словесности, 
Београд, 6. јун 1841. године 
(Рукописно одељење  
Матице српске, Нови Сад)

Летопис за годину 1826, част прва 
(година II, част 4). У тој свесци објављена је 
Стеријина Поема славено-сербском народу. 
На унутрашњој насловној страни је потпис 
Јоанна С. Поповића. (Градски музеј у Вршцу)

Стеријина родна кућа у Вршцу 
(Градски музеј у Вршцу)
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ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ 

 ^ (Вршац, 1806 – Вршац, 1856)

Иницијатор оснивања Друштва српске 
словесности.

У историјским драмама, комедијама, разматрањи
ма питања језика и писма и полемикама вођеним 
у вези с тим, у песмама, епиграфима и милоб
рукама, у избору песама које је преводио био је 
окренут нашим начелима о народности и слободи, 
нашој прошлости и садашњости. Умео је да изми
ри општељудске и историографске теме, с пуном 
свешћу о томе да разноврсност народности усавр
шава човечанство, при чему у првом плану треба 
да нам буде остваривање човечности (човеческог). 

За српску књижевност XIX века Стерија је као 
песник и комедиограф остао до данас препо
знатљив и вазда актуелан знак. У српској књижев
ности прво се огласио песмама. Последња његова 
књига била му је једина књига песама – Даворје 
(1856). Време је потврдило да се као песник, уз 

народну поезију, с правом може убројати у сам 
врх баштине светске књижевности. Захваљујући 
дослуху с врховима светске поезије (Хорације, 
Гете, Бодлер), постао је модеран и оригиналан пес
ник свог али и нашег времена.

У библиотекама намерним да саберу највреднија 
дела српске литературе, почев од оне из среди
не XIX века Данила Медаковића, преко Народне 
библиотеке Књижаре браће Јовановић у Панчеву 
(1881) и библиотеке плавих књига Српске књи
жевне задруге (1892), у првим колима, уз Доси
тејева дела, нашло се Стеријино Даворје.



Буквар Вука Стефановића Караџића (Архив САНУ)

Писмо Вука Стефановића Караџића 
Пауну Јанковићу од 18. маја 1845.  
(Архив САНУ)

Ана и Вук Караџић 
(Архив САНУ)

Прво издање Српског рјечника са интервенцијама Вука 
Стефановића Караџића на маргинама текста (Архив 
САНУ)

Споменар Мине Караџић (Архив САНУ)

Прва Вукова диплома (Архив САНУ)



139

ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ
 ^ (Тршић, 1787 – Беч, 1864)

Појава Вука Стефановића Караџића од изузетног 
је значаја за српску културу. Својим творачким 
делом јавља се после вишевековног ропства, на 
самом почетку српске револуције и буђења нацио
налне свести, као један од најистакнутијих после
ника на пољу просветнокултурног напретка.

Слушајући изворно народно стваралаштво, но
шен огромном личном снагом, али и подршком 
знаменитих учених пријатеља, постаје упоран, 
велики реформатор српског књижевног језика и 
творац једне од најсавршенијих азбука у свету. 
Његов рад на прикупљању, одабирању и објављи
вању нашег усменог народног стваралаштва од 
пресудног је значаја за победу народног језика у 
књижевности, као и за појављивање тог ствара
лаштва у свету.

Иако самоук, Вук је био пионир у многим об
ластима наше културне историје: прве збир
ке народних песама његово су дело, творац је 
наше прве граматике, објавио је први речник 
српског језика, први је хроничар српских уста
нака, важи за првог критичара у нашој новијој 

књижевности, родоначелник је српске етнологије, 
један од оснивача балканистике – бележио је и 
народно стваралаштво других народа, не само 
српског.

Дело Вука Караџића немерљиво је у српској кул
тури. До његове појаве огромно благо српског је
зика, усмено народно стваралаштво, било је једва 
познато. Он га је открио и учинио приступачним, 
чиме је стекло светску славу. Своме пак народу 
дао је две основне књиге, оне без којих ниједан 
језик не би могао бити: речник и граматику. Изло
жен бројним критикама па и непријатељствима, 
током дугих година свога рада показао је велику 
храброст, а преносио ју је и на своје малобројне 
присталице, бодрећи их да издрже у име генера
ција које долазе. 



Катарина Ивановић,  
Анка Тоаловић рођ. Ненадовић 

(Млада жена у срском) 
(Матица српска, Нови Сад)

Катарина Ивановић,  Мрва рирода са чешљуаром, 1871.  
(Матица српска, Нови Сад)

Катаринa Ивановић, 
Ауоорре, прва 
половина XIX века,
литографија
(Музеј града Београда)

Писмо захвалности Катарине Ивановић 
Српском ученом друштву поводом њеног 
избора за почасног члана Друштва, 
20. септембар 1880. (Архив САНУ)
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КАТАРИНА ИВАНОВИЋ
 ^ (Веспрем, 1811 – Стони Београд, 1882)

Катарина Ивановић је била прва академски обра
зована сликарка српског порекла и прва жена члан 
Српског ученог друштва. Рођена је 1811. године 
у мађарском граду Веспрему, али је највећи део 
живота провела у Стоном Београду (Секешфехер
вару), престоном и крунидбеном месту угарских 
краљева. Сликарско образовање стекла је најпре 
у Пешти, у атељеу чешког сликара Јозефа Пеш
кија (1831–1835), а затим се уписала на Ликовну 
академију у Бечу, на чијем је Одељењу за девојке 
провела четири године (1835–1839). Предузима
ла је студијска путовања у Италију и Холандију, 
а у жељи да стекне додатна знања на пољу исто
ријског сликарства похађала је Минхенску ака
демију 1844–1845. године. После тога, средином 
1846, долази у Београд, где ради десетак портрета 
појединих чланова владарске породице и угледних 
државних чиновника и њихове деце. Незадовољна 
недостатком поруџбина за историјске слике, остаје 
у Србији сасвим кратко. Већ крајем септембра 
1847. прешла је у Загреб, да би се исте године вра
тила у Стони Београд, где је живела све до смрти 
1882. године, повремено шаљући слике на изложбе 
приређиване у Пешти. 

Још за време школовања у Пешти и Бечу Катари
на Ивановић је стекла ореол прве српске сликар
ке, чему је највише допринело њено дружење са 
угледним српским националним делатницима, 
попут Георгија Станковића, Теодора Павловића и 
Симе Милутиновића Сарајлије. Милутиновић јој 
је посветио своју књигу Троесесарсво (Лајпциг, 
1837), назвавши је у посветном спеву „најпрвом 
Сербкрасарком“ и „Сербдјевојком кист влада
ти вјештом“. Исте године Tеодор Павловић пише 
прву њену биографију у Србском народном лису. 
После коначног повратка у Стони Београд у Ср
бији је дуго била заборављена, али је, захваљујући 
иницијативи др Николе Крстића, правника и 
историчара, једногласно изабрана за почасну чла
ницу Српског ученог друштва на седници одржа
ној 22. јануара 1876. У знак захвалности сликарка 

је „Београдској српској академији“, то јест њеној 
уметничкој збирци, из које се касније развио бео
градски Народни музеј, поклонила више од дваде
сет својих слика, дарујући уз њих и 1000 форинти 
за одржавање легата. Слике су први пут прика
зане београдској јавности у здању Велике школе 
поводом сликаркине смрти 1882. године. Била је то 
прва изложба у Србији организована у част неког 
преминулог уметника. Српско учено друштво 
одржало је, уз то, помен Катарини Ивановић. Том 
приликом Михаило Валтровић одржао је једносат
ну беседу посвећену њеном животу и уметничкој 
делатности. У каснијим временима приређено је 
неколико изложби сликаркиних дела, међу којима 
је најзначајнија била она у Галерији САНУ 1984, у 
организацији Народног музеја у Београду. 

Поред тога што је била прва школована српска 
сликарка, која је прокрчила пут потоњим умет
ницама, Катарина Ивановић је и једна од најзна
чајних личности српског сликарства епохе класи
цизма и бидермајера. Њен опус, нажалост, само је 
делимично познат. Сачувано је свега четрдесетак 
слика – у Београду, Новом Саду, Секешфехервару 
и Српском Ковину. Радила је углавном портрете, 
међу којима и неколико аутопортрета, компози
ције са историјском тематиком и жанр компози
ције (мртве природе и морализаторскодидак
тичке теме), а повремено и слике с религиозном 
садржином. 



Указ краља Милана Обреновића о постављењу 
Стојана Новаковића за библиотекара Народне 
библиотеке и чувара Народног музеја, 
31. октобар 1873. (Архив Србије)

Концепт записника Стојана 
Новаковића са седнице 
Министарског савета  
од 6. априла 1873. 
(Архив Србије)

Одговор Стојану Новаковићу 
председника Министарског савета на 
интерпелацију народног посланика 
Петра Мишића поводом одлагања 
мобилизације због анексије  
Босне и Херцеговине  
(Архив Србије)

Писмо Стојана Новаковића из 
Цариграда од 19. децембра 1886. 
министру иностраних дела  
о политичким питањима  
(Архив Србије)

Портрет Стојана Новаковића  
из млађих дана (Архив Србије)

Стојан Новаковић у свом радном кабинету  
са сарадником (Архив Србије)
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СТОЈАН НОВАКОВИЋ
 ^ (Шабац, 1842 – Ниш, 1915) 

Стојан Новаковић је био један од највиђенијих 
представника српских просвећених кругова друге 
половине XIX века, а својом научном проницљи
вошћу, државничком мудрошћу и дипломатском 
стрпљивошћу најбоље је представио ондашњу 
духовну и политичку климу у Србији. Изникао 
је из генерације српске омладине која је шездесе
тих година XIX века показала да ће се борити за 
истицање највиших духовних вредности и да ће, 
надахнута прошлошћу, рано ући у политику како 
би ослобађање српског народа, започето Првим 
устанком, довела до краја. Као научник био је 
творац филолошких и историографских студија 
непролазних вредности. Као политичар, један од 
оснивача и предводника конзервативне тзв. На
предне странке, био је личност највишег личног 
интегритета, а своју партијску припадност никада 
није стављао изнад лојалног обављања службе. 
Више пута министар просвете, био је творац но
вих школских закона и иницијатор образовних 
реформи којима је стекао незаобилазно место 
у стварању основних и средњих школа најви
ших образовних могућности у Србији. Био је, 
исто тако, и државник који је, на пример, године 
1895/1896. као председник Владе многе изненадио 
чврстином у спровођењу програма земље, док 

је као председник концентрационе владе 1909. 
године мудрим држањем часно извео Србију из 
међународне кризе проузроковане анексијом Бо
сне и Херцеговине. Као дипломатски представник 
Србије у Цариграду, Паризу и Петрограду био је 
један од најагилнијих заступника општих српских 
интереса. Тада је енергичним држањем бранио 
права Срба у неослобођеним крајевима и чврсто 
је везао за Србију њихове најбоље представни
ке из Старе Србије, дела Македоније и Босне и 
Херцеговине. Био је и уважаван делегат Србије на 
међународним конференцијама, а затим и ватрени 
борац као изабрани посланик у више сазива На
родне скупштине. Уз све то, био је и члан Српског 
ученог друштва, потом Српске краљевске акаде
мије, напокон и њен председник (1906–1915), про
фесор на Великој школи, члан више иностраних 
академија наука и филолошких друштава, активни 
или почасни члан разних удружења, редакција 
часописа и председник Српске књижевне задруге 
од њеног оснивања. 



Иво Андрић у Риму на почетку  
своје дипломатске каријере, 1920.  
(Музеј града Београда)

Иво Андрић у Сокобањи, на Озрену,  
за време рата 1942. (Музеј града Београда)

Чланска карта бр. 1 
Народне библиотеке Србије 
издата на име Иве Андрића, 
Београд  1972. (Музеј града 
Београда)

Иво Андрић испред моста на Дрина, 1963, аутор фотографије Алија Акшамија из Вишеграда 
(Музеј града Београда)

Диплома Нобелове награде, осим основних података о Иви Андрићу 
и саставу Нобеловог комитета, садржи још и одлуку о додели 
Нобелове награде са образложењем, 10. децембар 1961.  
(Музеј града Београда)

Аверс Нобелове медаље: 
барељеф утемељивача 
награде, Алфреда Нобела.
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ИВО АНДРИЋ
 ^ (Травник, 1892 – Београд, 1975)

Књижевник, приповедач, романсијер, песник и 
есејиста, лауреат Нобелове награде 1961, од 1939. 
године редовни члан Српске краљевске академије. 

Рођен је у Травнику, одрастао у Вишеграду, шко
ловао се у Сарајеву, Загребу, Бечу и Кракову. Док
торирао је 1924. у Грацу.

Књижевно стваралаштво је започео поезијом и 
песмама у прози (Ex Ponto, Немири). Као члан 
револуционарне организације Млада Босна, која 
се борила за уједињење Јужних Словена и Југосла
вију, бива ухапшен и утамничен у Марибору.

По завршетку Великог рата прелази из Загреба 
у Београд и ступа у дипломатију, у којој остаје 
до 1940, пењући се на чиновничкој лествици од 
Ватикана, Букурешта, Рима, Граца, преко Па
риза, Мадрида, Марсеља до Женеве, Брисела и 
Берлина. Објављује три збирке приповедака до 
Другог светског рата, а током окупације завр
шава рад на великим историјским романима На 
Дрини ћурија, Травничка хроника и Госођи-
ца, које објављује 1945. Андрић се у њима бави 

историјским и личним трагедијама људи у Босни 
турског времена.

Године 1954. објављује роман Проклеа авлија, 
алегоријску слику османске тамнице смештену у 
Цариград.

Постхумно су објављени Андрићев недовршени 
роман Омераша Лаас и збирка медитативне 
прозе Знакови оред уа.



Бележница Јована Цвијића, корице чврсте од ланеног платна на везивање, сиве боје, 40 
разнобојних листова, оловка, мастило и плава бојица, скице и белешке Велика Пећина 
у Дубокој у Великом Кршу, Рајкова пећина, Пештер у Дубокој долини, почетак ХХ века 
(Музеј града Београда)

Јован Цвијић са својим студентима пред 
полазак на екскурзију, снимак у фото
атељеу, око 1907. (Музеј града Београда)

Предлог Српској краљевској академији да 
се Јован Цвијић прими за редовног члана 
Одељења за природне науке,  
19. јануар 1899. (Музеј града Београда)

Мени хотела „Српски краљ“ у 
Београду, у којем је 21. октобра 1924. 
године организована вечера у част 
60 година Цвијићевог научног рада. 
На полеђини потписи званица, међу 
којима су били Владимир К. Петковић, 
Јован Ердељановић, Антоније Лазић, 
Боривоје Ж. Милојевић, Петар 
Шобајић, Војислав С. Радовановић, 
Петар Вујовић и др. (Музеј града 
Београда)

Јован Цвијић са сарадницима на обали језера 
Рикавац, у Кучима, 1913. (Музеј града Београда)
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ЈОВАН ЦВИЈИЋ
 ^ (Лозница, 1865 – Београд, 1927)

Научник, географ, универзитетски професор и 
ректор Београдског универзитета, председник 
Српске краљевске академије, почасни доктор 
и члан најстаријих академија и универзитета 
Европе, од 1899. редовни члан Српске краљевске 
академије.

Време омеђено годинама 1893. и 1914. Цвијић 
је провео у усавршавањима у Бечу, повезивању 
теоријских знања с практичним радом на терену, 
прикупљању грађе, обликовању научног катего
ријалног и појмовног апарата, писању запажене 
докторске дисертације посвећене крашким поја
вама, предавању физичкегеографије и антропо
географије на Великој школи, обликовању науч
них амбиција, предузимању обимних теренских 
истраживања, формирању нових научних дис
циплина, семинара и завода при Великој школи, 
утемељивању институција (Српско географско 
друштво и Географски завод), стицању породич
ног упоришта у кући на Копитаревој градини. 
Он израста у „научну институцију“ Београдског 
универзитета, средиште око којег се окупља више 
генерација научника. Резултатима досегнутим у 

истраживањима геоморфологије, антропогеогра
фије, етнопсихологије Балкана стекао је углед у 
научним круговима Европе.

У ратним и првим послератним годинама значај
ни су његово ангажовање у Географском одељењу 
Врховне команде, саветнички рад при Влади, 
мисије чија је сврха било упознавање европске 
јавности с ратним циљевима Србије, допринос у 
обликовању српске спољне политике, научни и 
национални рад на утврђивању граница југосло
венске државе и етничке блискости југословен
ских народа.

Капитална дела његове библиографије јесу: Кар-
с, Основе за еорафију и еолоију Македоније и 
Саре Србије, Балканско олуосрво и јужносло-
венске земље. Основе анрооеорафије, Геомор-
фолоија I и II, Говори и чланци I, II, III и IV.



Бранислав Нушић, Влас, 
почетак I чина, око 1937.  
(Музеј града Београда) 

Бранислав Нушић, Влас, 
почетак II чина, око 1937. 
(Музеј града Београда)

Бранислав Нушић у Прагу, 1933. 
(Музеј града Београда)

Бранислав Нушић у конзулској 
униформи, Београд, 1893.  
(Музеј града Београда)

Бранислав Нушићу радном кабинету, 
вероватно Уметничког одељења 
Министарства просвете, око 1920. 
(Музеј града Београда)

Пјер Крижанић, Карикаура 
Бранислава Нушића, 1924.  
(Музеј града Београда)

Бранислав Нушић у свечаном 
оделу с одликовањима, Београд, 
1924. (Музеј града Београда)
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БРАНИСЛАВ НУШИЋ
 ^ (Београд, 1864 – Београд, 1938)

Комедиограф, драматург, управник Српског на
родног позоришта у Новом Саду, позоришта у 
Скопљу и Сарајеву, дипломата Краљевине Србије 
у конзулатима у Битољу, Приштини, Солуну и Се
резу. Од 1933. члан Српске краљевске академије.

Рођен je и крштен као Алкибијад у кући на месту 
да нашње Народне банке Србије. Школовао се у 
Смедереву, Београду и Грацу, а завршио је права 
на Великој школи у Београду. У дому породице 
песника Војислава Илића чита свој првенац – ко
медију Народни осланик. 

Због антирежимске песме Пореб два раба доспео 
је у пожаревачки затвор, у којем пише Проек-
цију. Новинар, уредник Позоришно лиса, као 
Бен Акиба потписује у Полиици хумористички 
фељтон. Један је од оснивача Друштва српских 
књижевника и уметника и био је на челу органи
зације Првог свесловенског новинарског конгреса.

Написао је обимно комедиографско, припове
дачко и есејистичко дело, а на савременом позо
ришном репертоару присутан је и данас својим 
највреднијим комедијама: Народни осланик, 
Сумњиво лице, Проекција, Пу око свеа, Ауо-
биорафија, Госођа минисарка, Мисер долар, 
Ожалошћена ородица, Др, Покојник, Влас.  



Стеван Мокрањац, XI рукове, почетак, скица 
(Архив Музиколошког института САНУ)

Стеван Мокрањац са супругом 
Мицом, 1898. године

Стеван Мокрањац 
као студент у 
Минхену

Стеван Мокрањац, Лиурија, насловна страна 
штампаног издања с посветом Петру Крстићу

Стеван Мокрањац, Лиурија, прва 
страна штампаног издања (Архив 
Музиколошког института САНУ)

Стеван Мокрањац, нотна бележница (Архив Музиколошког института САНУ)
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СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ  
МОКРАЊАЦ

 ^ (Неготин, 1856 – Скопље, 1956)

Дописни члан Српске краљевске академије од 
1911. године.

Подједнако значајан као аутор световних и 
црквених дела, Мокрањац је оставио дубок траг у 
српској музици. Готово цео његов опус намењен 
је хоровима без инструменталне пратње. Највећи 
део Мокрањчевих композиција заснован је на 
народним песмама и традиционалним црквеним 
напевима. Композиције се одликују узорним 
хорским ставом и формалним обликовањем 
примереним изабраним мотивима и жанру. 
Посебно су рафиниране и продубљене у 
хармонској димензији. 

Мокрањчеве Руковети – хорске свите 
– представљале су модел складности и 
музикалности за наредне генерације српских 
композитора. Поред петнаест Руковети, у врхо
ве његовог стваралаштва спада и Литургија по 
првом гласу Осмогласника.

Заслужан је и као записивач српских народних 
песама и црквеног појања. Био је оснивач 
институција од највећег значаја за развој музичке 
уметности у Србији. Мокрањчеве турнеје по 
иностранству с Беорадским евачким друшвом 

имале су, поред уметничких ефеката, и смисао 
културне дипломатије. 

Важнија дела
Прва рукове (Из моје домовине), 1883.
Друа рукове (Из моје домовине), 1884.
Трећа рукове (Из моје домовине), 1888.
Друо оело у фис молу, 1888.
Чевра рукове (Мирјана), 1890.
Акаис, 1892.
Пеа рукове (Из моје домовине), 1892–1893.
Шеса рукове (Хајдук Вељко), 1892.
Приморски најеви, 1893.
Седма рукове (Песме из Саре Србије  
и Македоније), 1894.
Лиурија, 1895.
Осма рукове (Песме са Косова), 1896.
Девеа рукове (Песме из Црне Горе), 1896.
Десеа рукове (Песме са Охрида), 1901.
Козар, 1904.
Једанаеса рукове (Песме из Саре Србије), 1905.
Дванаеса рукове (Песме с Косова), 1906.
Три саије, 1896–1897.
Тринаеса рукове (Из моје домовине), 1907.
Чернаеса рукове (Песме из Босне), 1908.
Пенаеса рукове (Песме из Македоније), 1909.



Ужице

Манасир Манасија Манасир Раваница

Соко рад

Рашка, 1860

Соко рад

Насловне стране Каницових радова

Цртежи Феликса Филипа Каница
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ФЕЛИКС ФИЛИП КАНИЦ 
(Felix PhiliPP Kanitz)

 ^ (Будимпешта, 1829 – Беч, 1904) 

Краљевски угарски саветник, витез аустријског 
Ордена Фрање Јосифа, носилац медаље за нау
ку и уметност, носилац српског Таковског орде
на, српског Ордена Светог Саве, почасни члан 
Краљевске саксонске академије наука, члан 
Српског ученог друштва – само су нека од звања 
Феликса Каница која се данас могу наћи у разним 
текстовима о њему или испод његових портрета 
који украшавају различита издања његових књига.

Син фабриканта из Будимпеште, чија се породица 
доселила из Немачке у XVIII веку, постао је један 
од најугледнијих и најпопуларнијих, а у своје вре
ме и најбољих познавалаца југоисточне Европе, 
њених народа, њене прошлости, али и савреме
них кретања. Потпомогнут несебичном помоћи 
ондашњих српских власти и научних кругова, 
Феликс Каниц је могао, као што је то, уосталом, и 
чинио, да оде до најудаљенијих кутака ондашње 
Србије, да бележи и црта, да прикупља и стиче 
сазнања о једном новом свету и да све то кас
није, по повратку у домовину, објави у студијама, 
чланцима, новинским текстовима и књигама на 
немачком језику. 

О Феликсу Каницу није на српском много писано, 
али су зато његови радови драгоцен извор из којег 
је свака генерација научника и културних послe
ника у Србији црпла нову снагу за још дубља и 
значајнија истраживања и проучавања културног 
наслеђа Балкана. Обистинила се Каницова жеља, 
записана у књизи о Србији: „Мислим да је мени 
баш највише стало до тога да моја истраживања 
подстакну млађе снаге на нова и успешнија прег
нућа.“ У свему што је радио, писао и објављивао 

Феликс Каниц је стално покушавао да се придр
жава, поред поменутог начела, још једног, које је 
изнео у књизи о Србији. „Стога ће“, пише Каниц, 
„у мом приказу људи и земље поред светлих стра
ница бити и тамних слика, али оне у свом крајњем 
ефекту неће дати ни искључиво ружичасту ни 
искључиво суморну слику, какву обично дају 
површни или пристрасни посматрачи српских 
прилика.“ Свакако да је поштовање поменутих 
начела умногоме допринело популарности њего
вих радова. Његови описи предела југоисточне 
Европе и народа који су ту живели, као ни њиховe 
прошлости, ни у ком случају нису површни нити 
пристрасни. Многобројна потоња истраживања, 
ослањајући се на његову необично богату грађу, 
географску, етнографску, културноисторијску, 
економскостатистичку или археолошку, из ста
ријег и новијег времена, мењала су његове закључ
ке, али не зато што је он био „површан“ или „при
страсан“, већ због нове методологије рада и нових 
извора који су у међувремену откривени. Поку
шавајући да што боље проникне у живот ових 
народа, Феликс Каниц се придржавао и другог 
поменутог начела. Није се устручавао да у приказу 
људи и земље, поред светлих страница, помене и 
тамне слике – опаке освете, често непоштовање 
законских норми, уништавање културног и спо
меничког блага које је подсећало на претходне 
епохе. Те тамне слике износио је пред читаоце као 
упозорење новим генерацијама, као искуство из 
прошлости које треба избегавати и којег се треба 
клонити, у име неких нових односа у региону. 
Аутор никога не оптужује, већ само описује и 
опомиње.
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МИХАИЛО ВАЛТРОВИЋ

 ^ (Београд, 1839 – Београд, 1915)

Архитекта, археолог, историчар уметности. 
Гимназију и лицеј завршио је у Београду. Ар
хитектуру је као државни питомац студирао у 
Политeхничкој школи у Карлсруеу од 1861. до 
1865. По повратку у Београд 1866. најпре је радио 
у грађевинској струци, а од 1867. био је професор 
групе техничких предмета у реалци. На катедри 
грађевина Велике школе био је професор од 1875. 
У Великој школи 1882. постаје први професор 
археологије. Исте године именован је и за чувара 
Народног музеја. Српско археолошко друштво 
оснива 1883. године. Стручни часопис Саринар 
покреће 1884. и уређује га до 1907. Редовни члан 
Српског ученог друштва, Одбора уметничког, 
постао је 1870. Од 1875. до 1876. и 1882. био је и 
секретар тог одбора. За члана Академије уметно
сти Српске краљевске академије именован је 1887. 
Дужност секретара Академије уметности обављао 
је од 1892. до 1908. С Драгутином Милутиновићем 
од 1871. до 1884. систематски је за Српско учено 
друштво истражио шездесетак средњовековних 
српских архитектонских споменика на подручју 
њему савремене српске државе – од Студенице 
и Жиче до овчарскокабларских манастира – и 
направио њихове архитектонске снимке. Уз архи
тектуру је истраживао и сликарство, скулптуру и 
примењену уметност. На основу тих истраживања 

дао је систематски преглед српске средњовековне 
архитектуре и њену периодизацију, те поставио 
програмске обрасце пред архитекте савремених 
цркава који су пројектовали грађевине са обе
лежјима „националног стила“. И сам је пројек
товао 1867. две цркве – у Плани и Плавни. Тео
ретским радовима и путем полемика утицао је, с 
позиција историзма, на ликовни живот Краљеви
не Србије у целини. 

Теренска археолошка истраживања започео је 
1882. на подручју Виминацијума. Руководио је 
археолошким ископавањима римске гробнице у 
Брестовику и ископавањима у оквиру испитивања 
цркве у Љубостињи. 

Био је дописни члан Императорског археолошког 
друштва у Москви, Хрватског археолошког 
друштва у Загребу и Царског немачког архео
лошког друштва у Берлину.

Нека од његових најзначајнијих писаних дела јесу 
Грађа за исорију уменоси у Србији у рећој 
чеврини XIX века (1874), О Πρόδρομος (1878), 
Православље у данашњем црквеном живоису у 
Србији I–II (1886), Полед на сару срску црквену 
архиекуру (1889).
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ДРАГУТИН С. МИЛУТИНОВИЋ

 ^ (Београд, 1840 – Панчево, 1900)

Архитекта, инжењер. Основну школу је завршио у 
Београду, нижу реалну школу похађао је у Панче
ву и Будиму, а вишу је завршио у Бечу. Архитекту
ру је студирао у Берлину (1860–1861) и Минхену 
(1862–1863). Студирање је продужио на Политeх
ничкој школи у Карлсруеу (1864–1866). У Србији 
се, с дипломом архитекте и инжењера, запослио 
1867. у Министарству грађевина, на пословима 
пројектовања и грађевинског инжењерства. На 
Техничком факултету Велике школе од 1882. до 
1900. предавао је архитектуру. На том месту на
следио је Михаила Валтровића, који је прешао на 
катедру археологије. Кад је 1897. основан Архи
тектонски одсек на Tехничком факултету, Милу
тиновић је био први старешина тог одсека. 

Редовни члан Српског ученог друштва, Одбора 
уметничког, постао је 1870. Од 1872. до 1874. и 
1877–1878. обављао је дужност секретара тог од
бора. Почасни члан Српске краљевске академије 
био је од 1892. године. Од 1878. је дописни члан 
Московског археолошког друштва.

С Михаилом Валтровићем од 1871. до 1884. систе
матски је за Српско учено друштво истражио шез
десетак средњовековних српских архитектонских 

споменика с подручја њему савремене српске 
државе – од Студенице и Жиче до овчарскока
бларских манастира – и направио њихове архи
тектонске снимке. Уз архитектуру је истраживао и 
сликарство, скулптуру и примењену уметност.

Док је био запослен у Министарству грађевина, 
Милутиновић је радио типске пројекте за нове 
цркве у Србији. Пројектовао је и иконостасе и 
олтаре. Учествовао је у првим трасирањима же
лезничких пруга, а пројектовао је и више желез
ничких станица на прузи Београд–Алексинац. 
Разрадио је и идејне пројекте бечког архитекте 
Вилхелма фон Флатиха за београдску железничку 
станицу (1885). Израдио је урбанистички план 
Даниловграда у Црној Гори (1869).

У периодици је објављивао критичке приказе са
времене српске ликовне продукције.

Написао је уџбеник Наука о рађи (1890), а при
ређивао је за штампу и радове свога оца Симе 
Милутиновића Сарајлије.



Михаило Валтровић, План цркве у Плани, 1867. 
(Историјски музеј Србије)

Михаило Валтровић, Заадна фасада цркве 
манасира Градац, 1875. (Историјски музеј Србије)

Михаило Валтровић, Јужна фасада цркве манасира 
Градац, 1875. (Историјски музеј Србије)

Михаило Валтровић, Живоис у кули манасира 
Жича, 1873. (Историјски музеј Србије)
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Драгутин Милутиновић, Излед лавне фасаде ново двора 
Обреновића у Беораду, 1881. (Историјски музеј Србије)

Драгутин Милутиновић, Скице ојединих росорија 
ново двора Обреновића у Беораду, 1881. 
(Историјски музеј Србије)

Драгутин Милутиновић, Скице за јаодинску цркву, 1869. 
(Историјски музеј Србије)

Драгутин Милутиновић,  
Скица владичанско ресола,  
(Историјски музеј Србије)



Писмо секретара Српске краљевске 
академије Милана Милићевића  
Николи Тесли, Београд,  
30. април/12. мај 1894.  
(Музеј Николе Тесле)

Диплома дописног члана  
Српске краљевске академије,  
30. април/12. мај 1894.   
(Музеј Николе Тесле)

Један од оригиналних Теслиних мотора са 
предавања одржаног 16. маја 1888.   
(Музеј Николе Тесле)

Даљински управљани бродић,  
1898.  (Музеј Николе Тесле)

Теслин алтернатор у раду илуструје 
први корак у развоју високонапонског 
предајника, лабораторија у Јужној петој 
авенији бр. 33–35 (Музеј Николе Тесле)

Марк Твен и Џозеф Џеферсон у 
Теслиној лабораторији, Њујорк, 
пролеће 1894.   
(Музеј Николе Тесле)

Краљ Петар II Карађорђевић у 
посети Николи Тесли, 1942.  
 (Музеј Николе Тесле)
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НИКОЛА ТЕСЛА 
 ^ (Смиљан, 1856 – Њујорк, 1943) 

Никола Тесла, научник, инжењер и проналазач, 
рођен је у Смиљану, у српској свештеничкој 
породици. Школовао се у Смиљану, Госпићу, 
Карловцу, Грацу и Прагу. У европском периоду 
свог живота радио је у Марибору, Будимпешти, 
Паризу и Страз буру. Од јуна 1884. живео је и 
стварао у Њујорку, где је реализовао највећи део 
својих открића.

Науци и техничкотехнолошком напретку 
људске цивилизације допринео је као проналазач 
обртног магнетног поља, индукционог мотора, 
полифазне наизменичне струје и комплетног 
система производње, дистрибуције и коришћења 
електричне енергије. Конструисао је генератор 
струја високе фреквенције и напона, данас познат 
као Теслин трансформатор, трансформатор без 
језгра или Теслин калем. Дуга листа од преко 300 
патената сведочи о јединственом и маштовитом 
уму који је своја велика дела с подједнаким 
успехом остварио у најразличитијим областима 
– од светлосне технике, радиотехнике, бежичног 
управљања до примене висофреквентних 

струја у индустрији и медицини, али и 
оригиналних проналазака у области машинства и 
ваздухопловства.

Током живота Тесла је одликован шест пута. 
Примио је три престижне медаље из области 
електротехнике, а повеље почасног доктора наука 
уручене су му тринаест пута. Проглашен је прво 
за дописног (1894), а потом и за редовног члана 
Српске краљевске академије (1937). Био је и 
стални члан Њујоршке академије наука (1907).

По њему је 1960. названа јединица за магнетну 
индукцију у Међународном систему мера. 
Због непроцењивог значаја његовог доприноса 
савременој цивилизацији, на основу препоруке 
добијене од Међународног саветодавног 
комитета, Коићиро Мацура, генерални директор 
Унеска, донео је 16. октобра 2003. године 
одлуку о уписивању архивске грађе из Теслине 
заоставштине у међународни регистар Унеска 
Памћење свеа. 



Пупинов кратер

Фотографија из архиве НАСЕ – састанак  
Oдбора за аеронаутичка истраживања

Професор Пупин је 15. септембра 1930. 
године у Њујоршком универзитетском 
клубу приредио вечеру у част 
југословенске делегације на Конгресу 
ФИДАКа (Mеђусавезничкa федерацијa 
ветерена Првог светског рата)

У башти летњиковца у Норфоку; горе 
Михајло Пупин; у средини лево: др 
Пигман, декан Колумбија универзитета; 
 у средини: Пупинова ћерка Варвара 
Иванка Пупин; у средини десно: Пупинов 
зет Смит; доле: инжењер Јован Кајгановић

Михајло Пупин на насловној страни

Михајло Пупин 
са Џорџом Вестингхаусом и 
Магнусом В. Александром

Патент за пренос електричних таласа

Михајло Пупин, потписана 
фотографија: Господину Миленку 
Веснићу, са освеом за ријану 
успомену
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МИХАЈЛО ПУПИН
 ^ (Идвор, 1854 – Њујорк, 1935)

Михајла Пупина препознајемо као светског 
научника и проналазача, професора Универзитета 
Колумбија, али и као успешног политичког 
радника, најбољег лобисту кога је Србија икада 
имала у Америци, хуманисту и мецену, писца и 
оца идеализма у америчкој науци.

Рођен је 9. октобра 1854. године у Идвору, а 
преминуо је 12. марта 1935. у Њујорку. Од 1894. 
до 1934. Пупин је верификовао тридесет пет 
патената. После научникове смрти његова кћерка 
Варвара Иванка Пупин на ту листу додала је и 
тридесет шести изум. 

Најпознатији је Пупинов метод за повећање 
домета телефонске линије помоћу специјалних 
калемова у телекомуникацијама – уинизација. 
Такође је значајан његов допринос Рендгеновом 
открићу. Највише истраживања посветио је 
осцилацијама и филтерима, што је основа 
радиотехнике и телекомуникација.

Пупинов хуманитарни рад само се делимично 
може сагледати на основу деловања његове 

три фондације. Године 1914. упутио је Српској 
краљевској академији писмо којим је основао 
фонд под називом Фонд Пијаде АлексићПупин. 
Године 1928. писмом које упућује Министарству 
пољопривреде и вода Краљевине СХС основао је 
задужбину под називом Фонд Михајла Пупина и, 
коначно, 1932. министру просвете послао је писмо 
у којем моли да му се одобри оснивање Задужбине 
Михајла Пупина при Народноисторијско
уметничком музеју у Београду.

За аутобиографију From Immigrant to Inventor (Са 
ашњака до научењака), објављену у Америци 
1923. године, Пупин је добио Пулицерову награду, 
а први издавач те књиге на српском језику била је 
Матица српска (1929).



Григорије Самојлов, Милуин 
Миланковић, 1955.

Милутин Миланковић, Канон осунчавања Земље, рукопис
СКА Београд, 1941. (Библиотека САНУ)

Милутин Миланковић, Реформа 
Јулијанско календара, рукопис 
(Архив САНУ)

Милутин Миланковић са 
сарданицима на скопском аеродрому 
1929. године (Архив САНУ)
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МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ
 ^ (Даљ, 1879 – Београд, 1958)

Живот Милутина Миланковића оличава најбоље 
вредности континуитета српске културе јер је он 
изданак породице инжењера, правника и писа
ца која зна за своје корене још од времена Вели
ке сеобе Срба под патријархом Чарнојевићем и 
насељавања Срба на обале Дунава. Својим делом 
он показује снагу и визију културе која је имала 
довољно снаге да га одвоји од успешног и угод
ног инжењерског живота у Бечу и да му отвори 
простор да потврди себе као професор примењене 
математике на Универзитету у Београду (1909), 
а потом као члан (1920) и потпредседник (1948) 
Српске академије наука. Миланковић је успоста
вио темељ савремене климатологије, реформисао 
календар и дао низ значајних грађевинских оства
рења. Своје највеће дело, под називом Канон осун-
чавања и њеова римена на роблем ледених доба, 
Миланковић је објавио 1941. у Београду. Оно 
доноси трећу велику хелиоцентричну теорију, 
која уноси револуцију у науке о Земљи и коначно 
афирмише астрономску теорију промене климе 
што је Миланковић развија од 1912. 

Миланковићев рад први пут омогућује егзакт
ну реконструкцију климатске прошлости Земље 

и ствара могућност за предвиђање климатских 
услова на нашој планети. То га чини истовремено 
парадигмом српске културе ХХ века и најакту
елнијим делом савремене научне мисли која се 
суочава са све заоштренијим проблемом проме
не климе. Захваљујући Миланковићевом раду, 
српска култура заузима видно место у матици 
светски значајних научних резултата и потврђује 
своју високу цивилизацијску вредност. 

Термин Миланковићеви циклуси постао је стан
дардни научни термин, а да нас не по сто ји није
дан део Земље, од Арк ти ка до Ан тарк ти ка, од 
дна Ин диј ског оке а на до Хи ма ла ја, где присуство 
Миланковићевих циклуса није потврђено не ким 
од ге о ло шких на ла за. За пи си Ми лан ко ви ће вих 
ци клу са мо гу се ви де ти на ко рал ним гре бе ни
ма, као и на ле сним наноси ма, у дубокоморским 
седименти ма, као и на пе ћин ским ста лаг ми ти ма и 
у дубинама вечног поларног леда. Наша планета у 
свим својим миленијумским записима носи Ми
ланковићев потпис. 



Владан Ђорђевић као 
студент у Бечу, 1863. године

Први Главни одбор  
„Уједињене омладине српске”, 
Владан Ђорђевић, други слева стоји

Професор Билрот са својим специјализантима.  
Први ред: Герзуни, Черни, Билрот, Менцел, Штајер. 
Други ред: Гусенбауер, Лобмајер, Затлер, др Владан 
Ђорђевић, Перница, Флегер

Др Владан Ђорђевић 
у војној униформи

Првих девет оснивача Српског лекарског друштва Насловне стране књига др Владана Ђорђевића
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ВЛАДАН ЂОРЂЕВИЋ 

 ^ (Београд, 1844 – Баден, 1930)

Академик Владан Ђорђевић, лекар, први хирург 
у Србији. Основну школу завршио је у Београду 
и Сарајеву, гимназију и природњачки смер на 
Лицеју. Као ђак је написао више књижевних 
састава и преводио је с руског и француског 
језика. Медицину је завршио 1869. у Бечу. 
Током студија основао је Књижевно друштво 
србијанских студената, које је ујединио с 
Друштвом војвођанских студената Зора; био је 
активиста Уједињене омладине српске. Током 
специјализације (1869–1871) објавио је два рада 
у Ланенбековом архиву у Берлину. Године 1969. 
постао је редовни члан Српског ученог друштва. 
Од августа 1870. до јуна 1871. у француско
пруском рату био је у санитетској служби 
Пруске. Превео је на српски језик немачку Рану 
саниеску докрину, на основу које је израђена 
доктрина српске армије. Војни хирург, наставник 
болничарске чете и професор војне хигијене у 
Војној академији 1871–1879. Лични лекар кнеза 
Милана. Основао је Српско лекарско друштво 
и Срски архив за целокуно лекарсво (1872), 
српски Црвени крст (1896), Српско друштво за 
гимнастику и борење (1881), часописе Оаџбина 
(1875) и Народно здравље (1881). Начелник 
санитета Врховне команде у српскотурским 
ратовима 1876–1878. и српскобугарском рату 
1885/1886. Начелник Санитетског одељења 
Министарства унутрашњих дела 1879–1881. 

Творац модерног здравственог и ветеринарског 
законодавства. Председник Одбора Београдске 
општине 1884, затим министар просвете и вера, 
потом министар привреде. Прави члан Краљевске 
српске академије (1888). Потпредседник 
(1888–1890), председник (1890–1891) Српског 
лекарског друштва (1888–1889). Изасланик у 
Грчкој 1891–1894. Изасланик у Турској 1894–
1897. Председник Владе и министар спољних 
послова 1897–1900. Оставка 1900, одузета му 
је пензија. Био је новинар у Бечу три године, а 
затим се посветио литератури и историји. Због 
„одавања“ државне тајне био је шест месеци у 
затвору. За време Првог светског рата заточен је 
у Aустрији. После 1918. живео је између Београда 
и Беча. Први почасни доктор наука Медицинског 
факултета 1926. Објавио је више романа: Кочина 
крајина, Крај једне динасије, Цар Душан (три 
тома), Голоа, Исорија срско војно саниеа 
(четири књиге, 2500 стр.). Превео је и написао 
више дела из медицине. Преко 215 публикација 
на српском, немачком, француском и грчком 
језику. Изасланик Србије на више међународних 
конгреса. Члан бројних међународних друштава. 
Носилац петнаест домаћих и осамнаест највиших 
страних одликовања.



Александар Дероко, Храм Свеог Саве, 
Београд, 1926. Дипломски рад. Идејно 
решење (није реализовано). Скенирана 
фотографија плана (Архив САНУ)

Александар Дероко, 
Ауоорре, 1977, поклон аутора 
(Уметничка збирка САНУ)

Александар Дероко, Дефиниивни излед 
фасаде виле адвокаа Влад. Сакића, 
1937. (Архив САНУ)

Александар Дероко, Сликар ред 
анорамом Беорада, поклон аутора 1984.
(Уметничка збирка САНУ)

Александар Дероко, Делијска чесма у Кнез Михаиловој 
улици, Београд, 1983.  Конкурсни рад (Архив САНУ)

Александар Дероко, Кућа у Војводини, 
1938. (Архив САНУ)

Александар Дероко у време Првог 
светског рата (Архив САНУ)

Александар Дероко, Породична кућа  
на Дедињу, Београд, 1936. Фотографија  
из епохе (Архив САНУ)
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АЛЕКСАНДАР ДЕРОКО
 ^ (Београд, 1894 – Београд, 1988) 

Архитекта, научник, уметник, педагог, интелек
туалац широког поља интересовања, стваралац 
неисцрпне радне енергије, ратник, спортиста, зна
менита личност Београда.

Дописни је члан Одељења друштвених наука САН 
од 1955, редовни члан САНУ од 1961. (од 1971. 
Одељења историјских наука, које се издваја из 
Одељења Друштвених наука), а од 1975. и члан 
Одељења ликовне и музичке уметности.

Матурирао је и уписао се на Технички факултет у 
Београду 1913. године. Студије је наставио у Риму, 
Прагу и Брну после рата. Дипломирао је 1926. на 
Архитектонском одсеку Техничког факултета у 
Београду. У Паризу је изучавао српску средњове
ковну архитектуру код Габријела Мијеа.

Бавио се историјом архитектуре, заштитом споме
ника културе, археологијом. Истраживао је наци
оналну средњовековну и фолклорну архитектуру 
новијег доба. 

Предавао је на Архитектонском факултету Бео
градског универзитета од 1927. до пензионисања 
1964. Од 1948. хонорарни је професор и на Фило
зофском факултету.

Објавио је велики број научних студија и књига, 
највише у области историје архитектуре, археоло
гије, етнологије итд. 

Пише и белетристику, есеје, мемоаре, аутобио
графске текстове.

Изведени су многи његови архитектонски пројек
ти, од стамбених зграда до надгробних капела и 
низа јавних грађевина (Храм Светог Саве у Бео
граду 1932, конак, трпезарија и црквица у мана
стиру Жичи 1935, храм Преображења у Сарајеву 
1939, Споменкапела и костурница посвећена 
сарајевским атентаторима на гробљу на Кошеву 
1939, Интернат Богословског факултета у Београ
ду 1940, Споменик косовским јунацима на Газиме
стану 1952–1953. итд.).

Целог живота је сликао и радио на опремању 
књига.

Био је свестран спортиста. Добровољац у Првом 
светском рату, као један од првих српских пило
та борио се на Солунском фронту. Током Другог 
светског рата био је заточен у логору на Бањици.

Носилац је бројних друштвених и државних при
знања и награда. 



Острогорски и Струве, 1927. године

Додела почасних доктората, 
Оксфордска већница

Георгије Острогорски и 
Чарли Чаплин, додела 
почасних доктора

Насловне стране радова Георгија Острогорског
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ГЕОРГИЈЕ ОСТРОГОРСКИ
 ^ (Санкт Петербург, 1902 – Београд, 1976)

Георгије Острогорски је још за живота с разлогом 
постао легенда наше и светске науке. Стекао 
је многа признања, а довољно је поменути 
два почасна доктората чувених универзитета 
(Оксфорд, Стразбур) и чланство у једанаест 
академија наука. Његова Исорија Визаније, 
више пута издавана у нашој земљи, постала је 
стандардни приручник у светским размерама, 
доживевши три немачка, два енглеска, два 
америчка, два пољска и по једно француско, 
словеначко, италијанско, корејско и јапанско 
издање.

Образовање Острогорског у Русији, Немачкој 
и Француској пружило је три корена његовом 
погледу на свет историје. С друге стране, 
најпродуктивније године његовог живота 
протицале су у Београду, упоредо с великим 
полетом светске византологије пре и после Другог 
светског рата. Сам Острогорски сматрао је крајње 
инспиративном управо могућност да живи и ради 
на балканском простору, беочугу који је вековима 
у себи спајао византијски и западноевропски свет. 

Не једном је писано да су Георгија Острогорског 
одликовале многе особине идеалног научника: 
истраживачка потпуност, оригиналност погледа, 
прецизност израза, лепота речи. Али разумети 
Острогорског и његове поруке значи, пре свега, 
схватити да ниједна појава, институција или 
модел у византијској историји не могу бити 
другачије посматрани него као део сталних 
промена, у чврстом односу са оним што их је 
окруживало. Другим речима, ниједан научни 
резултат није сигуран – упркос заснованости на 
извору – уколико нарушава целину која окружује 
испитивану историјску појаву. И, најзад, можда 
најзначајнија његова порука била би неопходност 
отворености за сопствено преиспитивање и туђу 
критику. 



На дрвеном коњићу, Крагујевац, 1935. године

Драгослав Срејовић, Олга Јеврић, Гордана 
Харашић, проф. др Живко Микић, околина 
Гамзиграда, 16. мај 1987. године

Конференција за штампу, после открића 
Галеријевог портрета, 1993. године

Са Лазаром Трифуновићем, 
Лепенски Вир

У царској палати, Гамзиград  
(Felix Romuliana), 1994. године

Шетња, Матаруге (Црна Гора), 1983. или 1984. године

Вилењак, скулптура,  
Лепенски Вир
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ДРАГОСЛАВ СРЕЈОВИЋ
 ^ (Крагујевац, 1931 – Београд, 1996)

На археолошкој групи Филозофског факулте
та у Београду дипломирао је 1954. код чувеног 
професора Милоја М. Васића. Докторирао је с 
тезом Неолиска и енеолиска анрооморфна 
ласика у Јуославији (1964). За доцента за 
праисторијску археологију изабран је 1965, за 
ванредног професора 1970, а за редовног 1976. 
године. Руководио је археолошким ископавањима 
шездесет седам праисторијских и античких 
локалитета у Србији, Босни и Црној Гори (Дукља, 
Сребреница, Лепенски Вир, Власац, Дивостин, 
Гамзиград, Шаркамен итд.). Објавио је више од 
250 радова, десетине књига, речника и лексикона 
у земљи и иностранству. За књигу Леенски 
Вир добио је 1970. године Октобарску награду 
Београда. 

За дописног члана САНУ изабран је 1974, а за 
редовног 1983. године. Био је директор Галерије 
САНУ од 1989, а потпредседник САНУ од 1994. 
године.

Распон Срејовићевог интересовања у 
археологији био је импресиван – од палеолита до 
рановизантијског периода.

Највеће Срејовићево откриће јесте мезолитска 
култура Лепенског Вира у Ђердапу, која је 
монументалним скулптурама од облутака 
и посебним стаништима изненадила цео 
свет. Истовремено, он је дефинисао и 
протостарчевачку културу, значајну за 
објашњење неолитизације у Подунављу и 
централнобалканском подручју. Од 1970. до 
краја живота највећу пажњу посвећивао је 
ископавањима Гамзиграда код Зајечара. Неколико 
изузетних открића – архиволта с натписом 
Felix Romuliana, Галеријев порфирни портрет, 
пиластри с ликовима тетрарха, царски маузолеји 
и места консекрације – омогућило је Срејовићу 
да реши најважнија питања о касноантичкој 
палати римског императора Галерија. Последње 
његово велико откриће, из времена непосредно 
пре смрти, везано је за касноантички локалитет 
Шаркамен, где је нађен златан женски накит из 
тетрархијског периода. 

Његова открића имала су реформаторску улогу 
у праисторијској и античкој археологији. Био је 
признат и цењен као један од највећих археолога 
ХХ века. 



Јован Бијелић са супругом Софијом и децом, 
Дубравком и Северином, 1921. године

Студенти у класи професора Аксентовича. Јован 
Бијелић је обележен са два крстића изнад главе

Бијелић, Палавичини и 
Станојевић у Италији

Јован Бијелић, Девојчица с луком, 1928. 
(Уметничка збирка САНУ)

Јован Бијелић, Дечак јаше лава, 1929. 
(Уметничка збирка САНУ)

Партија карата Јован Бијелић са ученицима своје школе
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ЈОВАН БИЈЕЛИЋ
 ^ (Ревеник код Босанског Петровца, 1884 – Београд, 1964)

Сликарство је студирао на Академији у Кракову 
(1908–1913), након чега се усавршавао на Акаде
мији Гранд Шомијер у Паризу (1912/1913. и 1914) и 
на Академији у Прагу (1915). По повратку из чеш
ке престонице у Бихаћ прихвата посао асистента 
цртања у Великој гимназији (1915–1919).

Након Првог светског рата долази у Београд, где 
добија посао сценографа у Народном позоришту. 
У атмосфери послератне обнове и модерниза
ције нове југословенске престонице 1919. године 
учествује у формирању Груе уменика, која је 
окупљала књижевнике, ликовне уметнике, музи
чаре, а чији је циљ развој културног живота града. 
Десет годна касније био је и оснивач групе Облик. 
У свом атељеу на тавану Друге мушке гимназије 
отвара сопствену „сликарску школу“, која је одне
говала многе угледне уметнике и ликовне кри
тичаре. Током четврте деценије Бијелићево дело 
одликују наглашен колоризам и слободан потез.

Пише приповетке Луар, Вучар (1938), Мајка, Син, 
Мирођија, Ду (1939). 

Други светски рат прекинуо је тај период успеха 
и полета. Током ратних година наставио је једино 
с педагошким радом у школи Младена Јосића. 
Последњу фазу рада у другој половини педесетих 
година обележило је ослобађање од предметности 
у циклусу Олуја.

Добитник је Награде Геце Кона за уметнички рад 
1936, Почасне дипломе на светској изложби у Па
ризу 1937, Октобарске награде 1957. и Седмојул
ске награде СР Србије за животно дело 1960. Од
ликован је Орденом Светог Саве V степена (1923) 
и Орденом заслуга за народ I реда (1956). За члана 
Српске академије наука и уметности изабран је 
1963. године.



Карта коју Љубица Марић, заједно са 
својим теткама, пише мајци Катарини у 
Загреб 1938.  (Архив САНУ)

Љубица Марић, Таблица 
Крећући се соји (Архив 
Музиколошког института 
САНУ)

Љубица Марић, Таблица 
Двојсво (Архив Музиколошког 
института САНУ)

Љубица Марић, Скице за клавир, I комад 
(Архив Музиколошког института САНУ)

Љубица Марић, Богородица 
(Уметничка збирка САНУ)

Љубица Марић, Таблица То 
које је (Архив Музиколошког 
института САНУ)

Љубица Марић, Визанијски концер, 
насловна страна (издање САНУ)

Љубица Марић, Визанијски концер,  
почетак (издање САНУ)
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ЉУБИЦА МАРИЋ
 ^ (Крагујевац, 1909 – Београд, 2003)

Још у младости, тридесетих година ХХ века, са 
својим смелим атоналним и атематским делима 
доживела је прве успехе на међународној сцени. 
После 1945. привремено се удаљила од модерниз
ма одазивајући се официјелном апелу да се „кому
никативније“ ствара.

Пошто је убрзо схватила ограничења таквог при
ступа, неколико година није компоновала, све док 
у њој није сазрео нов музички израз, подстакнут 
сусретима с драгоценом културном баштином, не 
само српском. Била је фасцинирана лепотом на
ших древних народних песама и црквеног појања, 
вековима усмено преношених.

Њена музика носи особене трагове сусрета с про
шлошћу, архаичну атмосферу, уз увек сачуван мо
деран и лични израз. Mелодија је гипка, ритмич
ки je разноврсна и покретљива, док је хармонија 
модернистички заоштрена. 

Дела Љубице Марић имају известан ритуални 
карактер, који се изражава у специфичној репе
титивности и статичности. Завршеци су обично 
свечани, праћени одјекивањем звона. 

Имала је талента и за књижевност и ликовну 
уметност. Писала је поетскофилозофске текстове.

Важнија дела
Песме росора, кантата за мешовити хор и орке
стар, 1956.
Пасакаља за оркестар, 1957.
Визанијски концер за клавир и оркестар, 1959. 
Пра сна, камерна кантата за сопран, алт, реци
татора и камерни оркестар, текст Марко Ристић, 
1961. 
Ostinato super thema octoicha за камерни оркестар и 
клавир соло, 1963. 
Чаробница за сопран соло с клавиром на Верги
лијев текст, 1964.
Из мине ојање, речитативна кантата за глас и 
клавир, 1984. 
Монодија окоиха за виолончело соло, 1984. 
Торзо за клавирски трио, 1996. 



Младен Србиновић, Виражи испред Свечане сале САНУ, 2001.





Палата САНУ данас

Палата Српске краљевске академије, пројектанти Андра Стевановић и Драгутин Ђорђевић,  
разгледница око 1925. (Музеј Града Београда)
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пАлАтА  
СРпСке АкАдемије нАукА и уметноСти 

Палата Српске академије наука и уметности једна је од нај монументалнијих 
зграда подигнутих почетком XX  века у Србији и уметничко дело које 
даје визуелни идентитет главној београдској улици. Њеном подизању 

претходила је деценија тргања за средствима и идејним решењем зграде. Након 
неуспелог конкурса, нереализованих скица архитекте Милана Капетановића 
и раскида уговора са архитектом Константином Јовановићем, Дом Српске 
краљевске академије подигнут је у периоду 1914–1924 по замисли архитеката 
Андре Стевановића (члана САНУ) и професора Драгутина Ђорђевића на имању 
које је кнез Михаило Обреновић завештао за „просветне цељи“.
Пројектована 1911–1912, као двоспратница, током зидања добила је још један 
спрат, те је данас чине сутерен, партер, мезанин, три спрата, поткровље и 
купола. Палата САНУ у својој форми и стилу декорације сажима више стилских 
тенденција и у српској архитектури представља дело без претходних и каснијих 
аналогија. Њена форма одише академизмом  троделно раслојених хоризонтала 
наспрам којих се уздиже  монументална вертикална оса коју истичу три 
двоетажна прозора Свечане сале надвишена богато декорисаном куполом која 
здању даје необарокни тон. Богата архитектонска пластика која крунише лучне 
завршетке прозора и „дијадему“ куполе прожета је духом архитектуре  Belle 
Époque која је обележила евопске престонице крајем XIX века. Удаљавајући се 
од академске основе градитељи су на углове поставили обле троетажне ризалите 
са лођама наткриљерним елегантним забатима, на којима се преплићу утицаји 
француског ар нувоа и бечке сецесије. Фасадно платно краси богата рељефна 
пластика: маскерони, венци цвећа, сунцокрети и картуши. Орнаментика од 
кованог гвожђа истакнута на балконима, прозорима сале, вратима и уличним 
излозима, некада је украшавала и улазни портал и носаче стаклене надстрешнице 
– маркизе, постављене над мезанином целом дужином уличног фронта ка Кнез 
Михаиловој улици. Део ове декорације, као и украси од кованог гвожђа који су 
красили странице и круну куполе, уклоњени су већ тридесетих година.

Стевановић, који је био наш познат архитекта, тежио је за тиме да спољашњости 
зграде даде што лепши и величанственији облик, а Ђорђевић да њену уну траш
њост искористи тако да би се све њене просторије могле издавати под закуп по 
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што већој цени. Из те две различите намере, од којих је једна била естетска, а 
друга ћифтинске природе, зграда је добила овај облик. Да би њен главни фронт, 
који је гледао на Михајлову улицу био што величанственији, Стевановић је у 
његовој средини, а у висини другог и трећег спрата, предвидео велику салу која 
је захватала оба та спрата и имала високе прозоре који би давали фасади жељену 
монументалност. Сама та сала, посматрана изнутра, била је неестетског облика. 
Несразмерно висока, имала је врло рђаву акустику. То се испољило кад се у 
њу уселила београдска Берза. Да би се што боље разумели, ти трговци новцем 
викали су што су јаче могли. Но њихови узвици одбијали би се о бетонски 
плафон сале, враћали се натраг и стварали ларму, збрку и забуну.

Како би се омогућио што већи број локала за ренту, осим трговачких радњи 
на сва три улична фронта, пројектовани су дућани у широком пасажу који се 
протезао целом дужином зграде. Овакви пасажи били су популарни у средњој 
Европи, посебно у Бечу и Пешти, чији се утицај онда још јако осећао у Београду. 
У средини пасажа, иза дела са светларником биле су просторије ресторана и 
кафане, а ка улици су биле оријентисане престижне престоничке радње које 
су београђанима нудиле модерну галантеријску робу увезену из иностранства. 

Улазни хол
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Остатак зграде био је намењен издавању станова. Изнајмљивањем станова и 
локала Академија је обезбеђивала средства за своју научноиздавачку делатност. 
Данашњи  функционални простор добила је адаптацијом ентеријера коју је 
у периоду 1949–1952. године извео архитекта Григорије Иванович Самојлов. 
За овог градитеља руског порекла област ентеријерског обликовања, била је 
значајно поље делатности које је прожело свих шест деценија његовог рада, а 
реконструкција ентеријера зграде Српске академије наука и уметности, била је у 
том погледу његово најзначајније дело.

Конструктивним интервенцијама Самојлова порушен је дворишни 
четвороспратни тракт, унутрашње двориште је проширено и спуштено на ниво 
сутерена чиме је зграда добила директно осветљење, вентилацију и правилне 
комуникације. У приземљу су пројектовани књижара, локал Југолабораторије, 
уметничка галерија, а на вишим етажама простор је превасходно искоришћен 
за смештај института Академије. Мезанин који је раније служио као стовариште 
трговачких радњи преиначен је у Библиотеку, Клуб академика, Архив и трезор 
за ретке књиге и документацију. На вишим спратовима обликовани су холови, 
канцеларије председништва, салон за конференције председништва и кабинети 
секретара одељења. Самојлов се посветио акустичкој адаптацији Свечане сале о 
чему сведочи његов студиозни Хабилитациони рад Архитектонска адаптација 
свечане сале САНУ у Београду, с обзиром на проблем акустике, одбрањен 
1958. године. Репрезентативни делови ентеријера обложени су ламперијом, 
сводови и капители стубова добили су гиспану орнаментику а за све просторије 
је пројектован нови намештај у дуборезу, чија су форма и орнаментика биле 
надахнуте народном уметношћу. Нова зграда САНУ отворена је 24. фебруара 
1952. године. Отварању је присуствовао Маршал Јосип Броз Тито и други 
високи представници државне власти.

Кроз главни улаз зграде у Кнез Михаиловој улици, обрађен архитектонски, 
широк, висок, обложен глачаним каменом, стигло би се у простран атријум, 
лепо осветљен и одељен од проширеног дворишта шарено застакљеним зидом. 
Лево и десно од тога атријума налазе се два главна степеништа зграде која са 
њиховим прилазима сачињавају са атријумом импозантну целину. Већ ту се има 
утисак да се улази у храм науке.
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